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Grozījums Nr. 1
Jean-Paul Besset

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka gan starp ES austrumu un 
rietumu daļu, gan centrālajiem un 
nomaļajiem reģioniem joprojām saglabājas 
lielas atšķirības transporta infrastruktūras 
un fiziskas piekļuves iespēju ziņā, un tās ir 
jānovērš; uzskata, ka ES transporta 
sistēmai jāatbalsta līdzsvarota reģionālā 
attīstība un teritoriālā kohēzija, kas 
novedīs pie Eiropas vienotās transporta 
telpas izveides;

1. norāda, ka gan starp ES austrumu un 
rietumu daļu, gan centrālajiem un 
nomaļajiem reģioniem joprojām saglabājas 
lielas atšķirības transporta infrastruktūras 
un fiziskas piekļuves iespēju ziņā, un tās ir 
jānovērš; uzskata, ka ES transporta 
sistēmai nav jāveicina satiksmes 
pieaugums, bet jāatbalsta līdzsvarota 
reģionālā attīstība, teritoriālā kohēzija un
jāievēro mērķus saistībā ar bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu un cīņu pret 
klimata pārmaiņām;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka gan starp ES austrumu un 
rietumu daļu, gan centrālajiem un 
nomaļajiem reģioniem joprojām saglabājas 
lielas atšķirības transporta infrastruktūras 
un fiziskas piekļuves iespēju ziņā, un tās ir 
jānovērš; uzskata, ka ES transporta 
sistēmai jāatbalsta līdzsvarota reģionālā 
attīstība un teritoriālā kohēzija, kas novedīs 
pie Eiropas vienotās transporta telpas 
izveides;

1. ir pārliecināta, ka transporta nozare un 
precīzāk — transporta infrastruktūra
ietekmē valstu ekonomisko un sociālo 
attīstību un mudina visu valstu valdības 
veikt ieguldījumus šajā nozarē;

norāda, ka gan starp ES austrumu un 
rietumu daļu, gan centrālajiem un 
nomaļajiem reģioniem joprojām saglabājas 
lielas atšķirības transporta infrastruktūras 
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un fiziskas piekļuves iespēju ziņā, un tās ir 
jānovērš; uzskata, ka ES transporta 
sistēmai jāatbalsta līdzsvarota reģionālā 
attīstība un teritoriālā kohēzija, kas novedīs 
pie Eiropas vienotās transporta telpas 
izveides;

Or. lt

Grozījums Nr. 3
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka gan starp ES austrumu un 
rietumu daļu, gan centrālajiem un 
nomaļajiem reģioniem joprojām saglabājas 
lielas atšķirības transporta infrastruktūras 
un fiziskas piekļuves iespēju ziņā, un tās ir 
jānovērš; uzskata, ka ES transporta 
sistēmai jāatbalsta līdzsvarota reģionālā 
attīstība un teritoriālā kohēzija, kas novedīs 
pie Eiropas vienotās transporta telpas 
izveides;

1. ir pārliecināta, ka transporta nozare un 
precīzāk — transporta infrastruktūra 
ietekmē valstu ekonomisko un sociālo 
attīstību un mudina visu valstu valdības 
veikt ieguldījumus šajā nozarē; norāda, ka 
gan starp ES austrumu un rietumu daļu, 
gan centrālajiem un nomaļajiem reģioniem 
joprojām saglabājas lielas atšķirības 
transporta infrastruktūras un fiziskas 
piekļuves iespēju ziņā, un tās ir jānovērš; 
uzskata, ka ES transporta sistēmai 
jāatbalsta līdzsvarota reģionālā attīstība un 
teritoriālā kohēzija, kas novedīs pie 
Eiropas vienotās transporta telpas izveides;

Or. lt

Grozījums Nr. 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka gan starp ES austrumu un 
rietumu daļu, gan centrālajiem un 
nomaļajiem reģioniem joprojām saglabājas 

1. norāda, ka gan starp ES austrumu un 
rietumu daļu, gan centrālajiem un 
nomaļajiem reģioniem joprojām saglabājas 
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lielas atšķirības transporta infrastruktūras 
un fiziskas piekļuves iespēju ziņā, un tās ir 
jānovērš; uzskata, ka ES transporta 
sistēmai jāatbalsta līdzsvarota reģionālā 
attīstība un teritoriālā kohēzija, kas novedīs 
pie Eiropas vienotās transporta telpas 
izveides;

lielas atšķirības transporta infrastruktūras 
un fiziskas piekļuves iespēju ziņā, un tās ir 
pakāpeniski jānovērš, tas jāveic nolūkā 
ieviest piemērotu transporta 
infrastruktūru visā Eiropas Savienības 
teritorijā; uzskata, ka ES transporta 
sistēmai jāatbalsta līdzsvarota reģionālā 
attīstība un teritoriālā kohēzija, kas novedīs 
pie Eiropas vienotās transporta telpas 
izveides;

Or. ro

Grozījums Nr. 5
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka gan starp ES austrumu un 
rietumu daļu, gan centrālajiem un 
nomaļajiem reģioniem joprojām saglabājas 
lielas atšķirības transporta infrastruktūras 
un fiziskas piekļuves iespēju ziņā, un tās ir 
jānovērš; uzskata, ka ES transporta 
sistēmai jāatbalsta līdzsvarota reģionālā 
attīstība un teritoriālā kohēzija, kas novedīs 
pie Eiropas vienotās transporta telpas 
izveides;

1. norāda, ka gan starp ES austrumu un 
rietumu daļu, gan centrālajiem, nomaļajiem
un attālākajiem reģioniem joprojām 
saglabājas lielas atšķirības transporta 
infrastruktūras un fiziskas piekļuves 
iespēju ziņā, un tās ir jānovērš; uzskata, ka 
ES transporta sistēmai jāatbalsta 
līdzsvarota reģionālā attīstība un teritoriālā 
kohēzija, kas novedīs pie Eiropas vienotās 
transporta telpas izveides;

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka gan starp ES austrumu un 
rietumu daļu, gan centrālajiem un 
nomaļajiem reģioniem joprojām saglabājas 

1. norāda, ka gan starp ES austrumu un 
rietumu daļu, gan centrālajiem un 
nomaļajiem reģioniem joprojām saglabājas 
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lielas atšķirības transporta infrastruktūras 
un fiziskas piekļuves iespēju ziņā, un tās ir 
jānovērš; uzskata, ka ES transporta 
sistēmai jāatbalsta līdzsvarota reģionālā 
attīstība un teritoriālā kohēzija, kas novedīs 
pie Eiropas vienotās transporta telpas 
izveides;

lielas atšķirības transporta infrastruktūras 
un fiziskas piekļuves iespēju ziņā, un tās ir 
jānovērš; uzskata, ka ES transporta 
sistēmai jāatbalsta līdzsvarota reģionālā 
attīstība un teritoriālā kohēzija, kas novedīs 
pie Eiropas vienotās transporta telpas 
izveides; atgādina transporta politikas 
instrumentu nozīmi nepietiekamas 
attālāko reģionu pieejamības un 
konkurējošas pozīcijas samazināšanā gan 
piekļuves iekšējam tirgum un ārējam 
tirgum ar kaimiņvalstīm ziņā, gan 
attiecībā uz to iekšējām teritorijām, 
attīstot reģionālo lidostu un Eiropas jūras 
satiksmes potenciālu;

Or. pt

Grozījums Nr. 7
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka gan starp ES austrumu un 
rietumu daļu, gan centrālajiem un 
nomaļajiem reģioniem joprojām saglabājas 
lielas atšķirības transporta infrastruktūras 
un fiziskas piekļuves iespēju ziņā, un tās ir 
jānovērš; uzskata, ka ES transporta 
sistēmai jāatbalsta līdzsvarota reģionālā 
attīstība un teritoriālā kohēzija, kas novedīs 
pie Eiropas vienotās transporta telpas 
izveides;

1. norāda, ka gan starp ES austrumu un 
rietumu daļu, gan centrālajiem un 
nomaļajiem reģioniem joprojām saglabājas 
lielas atšķirības transporta infrastruktūras 
un fiziskas piekļuves iespēju ziņā, un tās ir 
jānovērš; uzskata, ka ES transporta 
sistēmai jāatbalsta līdzsvarota reģionālā 
attīstība un teritoriālā kohēzija, kas novedīs 
pie Eiropas vienotās transporta telpas 
izveides; uzsver, ka atvieglota pieeja un 
labāki ieguldījumi infrastruktūrās 
palīdzēs nostiprināt reģionu 
konkurētspēju un attiecīgi — visas 
Eiropas Savienības konkurētspēju ārējā 
tirgū; uzskata, ka sadarbības 
nostiprināšanai transporta nozarē būs 
izšķiroša nozīme un tā ļaus palielināt 
ekonomisko spēku visos reģionos un 
vairāk piesaistīt tiešos ieguldījumus;
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Or. ro

Grozījums Nr. 8
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina, ka pieejamībai ir galvenā 
loma attālāko reģionu attīstības kontekstā 
un tā bieži nosaka sarežģītu iekšējo un 
ārējo jūras un gaisa transporta 
pakalpojumu tīkla esamību, radot 
apgrūtinošus mobilitātes un pieejamības
nosacījumus attālākajās teritorijās, kurām 
nav gaisa vai jūras transporta alternatīvas 
un turklāt ir jāsaskaras ar transporta 
cenu pieaugumu, kas pats par sevi rada 
negatīvas ekonomiskās un sociālās sekas;

Or. pt

Grozījums Nr. 9
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a ir pārliecināta, ka lielāku uzmanību 
nepieciešams pievērst transporta 
infrastruktūras (ko novērtē pēc satiksmes 
apjoma) izmantošanai ar Eiropas fondu 
atbalstu, uzskata, ka nākotnē, izmantojot 
Eiropas fondus, jāatbalsta ne vien jaunus 
projektus vai transporta infrastruktūras 
modernizēšanas projektus, bet arī to esošo 
galveno transporta lielceļu remontdarbus, 
kuri ir sliktā stāvoklī, pakļauti biežiem 
bojājumiem un negadījumiem un 
uzskatāmi par galvenajām problēmvietām
Eiropas transporta sistēmā;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver kohēzijas politikas lomu 
transporta infrastruktūras attīstīšanā; vērš 
uzmanību uz finanšu resursu trūkumu 
vairākās dalībvalstīs; uzskata, ka 
transporta nozarei ir vajadzīgi jauni 
finansēšanas instrumenti; aicina 
dalībvalstis, plānojot budžetu, nodrošināt 
pietiekamu valsts finansējumu un 
pietiekamas projektu plānošanas un 
īstenošanas spējas;

2. uzsver kohēzijas politikas lomu 
transporta infrastruktūras attīstīšanā; vērš 
uzmanību uz finanšu resursu trūkumu 
vairākās dalībvalstīs; aicina dalībvalstis, 
plānojot budžetu, nodrošināt pietiekamu 
valsts finansējumu un pietiekamas projektu 
plānošanas un īstenošanas spējas;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver kohēzijas politikas lomu 
transporta infrastruktūras attīstīšanā; vērš 
uzmanību uz finanšu resursu trūkumu 
vairākās dalībvalstīs; uzskata, ka transporta 
nozarei ir vajadzīgi jauni finansēšanas 
instrumenti; aicina dalībvalstis, plānojot 
budžetu, nodrošināt pietiekamu valsts 
finansējumu un pietiekamas projektu 
plānošanas un īstenošanas spējas;

2. uzsver kohēzijas politikas lomu 
transporta infrastruktūras attīstīšanā; vērš 
uzmanību uz finanšu resursu trūkumu 
vairākās dalībvalstīs; uzskata, ka transporta 
nozarei ir vajadzīgi jauni finansēšanas 
instrumenti; aicina dalībvalstis, plānojot 
budžetu, nodrošināt pietiekamu valsts un 
reģionālo finansējumu un pietiekamas 
projektu plānošanas un īstenošanas spējas;

Or. pt

Grozījums Nr. 12
Vasilica Viorica Dăncilă
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver kohēzijas politikas lomu 
transporta infrastruktūras attīstīšanā; vērš 
uzmanību uz finanšu resursu trūkumu 
vairākās dalībvalstīs; uzskata, ka transporta 
nozarei ir vajadzīgi jauni finansēšanas 
instrumenti; aicina dalībvalstis, plānojot 
budžetu, nodrošināt pietiekamu valsts 
finansējumu un pietiekamas projektu 
plānošanas un īstenošanas spējas;

2. uzsver kohēzijas politikas lomu 
transporta infrastruktūras attīstīšanā; vērš 
uzmanību uz finanšu resursu trūkumu 
vairākās dalībvalstīs; uzskata, ka transporta 
nozarei ir vajadzīgi jauni finansēšanas 
instrumenti, kas ļauj gan atbalstīt šo 
nozari, gan īstenot teritoriālo kohēziju; 
aicina dalībvalstis, plānojot budžetu, 
nodrošināt pietiekamu valsts finansējumu 
un pietiekamas projektu plānošanas un 
īstenošanas spējas;

Or. ro

Grozījums Nr. 13
Georgios Stavrakakis

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver kohēzijas politikas lomu 
transporta infrastruktūras attīstīšanā; vērš 
uzmanību uz finanšu resursu trūkumu 
vairākās dalībvalstīs; uzskata, ka transporta 
nozarei ir vajadzīgi jauni finansēšanas 
instrumenti; aicina dalībvalstis, plānojot 
budžetu, nodrošināt pietiekamu valsts 
finansējumu un pietiekamas projektu 
plānošanas un īstenošanas spējas;

2. uzsver kohēzijas politikas lomu 
transporta infrastruktūras attīstīšanā; vērš 
uzmanību uz finanšu resursu trūkumu 
vairākās dalībvalstīs; uzskata, ka transporta 
nozarei ir vajadzīgi jauni finansēšanas 
instrumenti, taču, nekaitējot kohēzijas 
politikas mērķiem un resursiem; aicina 
dalībvalstis, plānojot budžetu, nodrošināt 
pietiekamu valsts finansējumu un 
pietiekamas projektu plānošanas un 
īstenošanas spējas;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Iosif Matula



PE472.262v01-00 10/20 AM\877570LV.doc

LV

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver kohēzijas politikas lomu 
transporta infrastruktūras attīstīšanā; vērš 
uzmanību uz finanšu resursu trūkumu 
vairākās dalībvalstīs; uzskata, ka transporta 
nozarei ir vajadzīgi jauni finansēšanas 
instrumenti; aicina dalībvalstis, plānojot 
budžetu, nodrošināt pietiekamu valsts 
finansējumu un pietiekamas projektu 
plānošanas un īstenošanas spējas;

2. uzsver kohēzijas politikas lomu 
transporta infrastruktūras attīstīšanā; vērš 
uzmanību uz finanšu resursu trūkumu 
vairākās dalībvalstīs; uzskata, ka transporta 
nozarei ir vajadzīgi jauni finansēšanas 
instrumenti; aicina dalībvalstis, plānojot 
budžetu, nodrošināt pietiekamu valsts 
finansējumu un pietiekamas projektu 
plānošanas un īstenošanas spējas; uzstāj, 
ka Eiropas Savienības līdzfinansējuma 
palielināšana projektiem, kas atbalsta 
transporta infrastruktūru konverģences 
reģionos, var sniegt ieguldījumu Eiropas 
sniegtā atblsta uzņemšanas uzlabošanā;

Or. ro

Grozījums Nr. 15
Jean-Paul Besset

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atgādina Komisijas ieteikumu 
resursefektīvāk izmantot naudas līdzekļus 
no kohēzijas politikas un padarīt par 
prioritāti tādus transporta projektus, kas 
veicina ilgtspējību un kas ietilpst esošās 
integrētās transporta stratēģijās;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Franck Proust, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid

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

2.a atgādina, ka transporta tīkli ieņem 
galveno lomu zemes izmantošanas 
plānošanas politikā; norāda, ka tādas 
lielās transporta infrastruktūras kā 
ātrgaitas dzelzceļa līnijas sniedz 
ieguldījumu teritoriju izolācijas 
novēršanā un kalpo arī par nopietnu 
pamatu vietējai attīstībai tīklā; uzsver 
nozīmi īstenot konkrētus projektus 
teritorijās ap šo lielo infrastruktūru 
atrašanās vietām, piesaistot pēc iespējas 
vairāk partneru (vietējās, reģionālās un 
valsts iestādes, privātos dalībniekus, 
pilsonisko sabiedrību);

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atgādina būtisko reģionālās politikas 
lomu vienmērīgā sadalē, kas 
nepieciešama līdzsvarotā transporta 
attīstībā Eiropā, nodrošinot ieguldījumus 
reģionu infrastruktūrās atkarībā no to 
pārticības līmeņa; uzsver nozīmi saglabāt
galveno infrastruktūru finansējuma daļu 
kohēzijas politikas ietvaros;

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Zigmantas Balčytis

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

2.a pieprasa nodrošināt, lai Savienības 
starpreģionālās sadarbības programmas 
saņemtu atbilstošu pamanāmību un 
finansējumu, jo tās ir Savienības 
kohēzijas politikas sastāvdaļa, ieņem 
nozīmīgu lomu Savienības 
makroreģionālo stratēģiju politikas 
īstenošanā un palīdz Savienības 
dalībvalstīm efektīvi pieņemt tādus 
kopīgus izaicinājumus kā labāku 
transporta savienojumu nodrošināšana;

Or. lt

Grozījums Nr. 19
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a izsaka nepiekrišanu Instrumenta 
savstarpējiem savienojumiem Eiropā 
izveidei ierosinātajā veidā; uzskata, ka 
kohēzijas politika ir pārbaudīts 
instruments infrastruktūras projektu 
finansēšanai mazāk attīstītajās Eiropas 
Savienības dalībvalstīs; ir pārliecināta, ka 
galveno infrastruktūras projektu 
finansēšanai aizvien jāietilpst, pirmkārt, 
dalībvalstu, pat tirgus, atbildībā, piesaistot 
privāto sektoru;

Or. cs

Grozījums Nr. 20
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka uz pilsētas transporta 
pakalpojumiem attiecas subsidiaritātes 
princips; tomēr uzsver, ka Eiropas 
sadarbība, koordinācija un finansējums 
ļautu vietējām iestādēm risināt šīs jomas 
problēmas; uzsver reģionu un pārrobežu 
sadarbības nozīmi attiecībā uz transporta 
tīklu attīstību;

3. norāda, ka uz pilsētas transporta 
pakalpojumiem attiecas subsidiaritātes 
princips; tomēr uzsver, ka Eiropas 
sadarbība, koordinācija un finansējums 
ļautu vietējām iestādēm risināt šīs jomas 
problēmas, veicinot iekļaujošu pieaugumu 
un labāku sociālo kohēziju, pateicoties 
integrētai pilsētu, piepilsētu un lauku 
transporta plānošanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Iosif Matula

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. norāda, ka uz pilsētas transporta 
pakalpojumiem attiecas subsidiaritātes 
princips; tomēr uzsver, ka Eiropas 
sadarbība, koordinācija un finansējums 
ļautu vietējām iestādēm risināt šīs jomas 
problēmas; uzsver reģionu un pārrobežu 
sadarbības nozīmi attiecībā uz transporta 
tīklu attīstību;

3. norāda, ka uz pilsētas transporta 
pakalpojumiem attiecas subsidiaritātes 
princips; tomēr uzsver, ka Eiropas 
sadarbība, koordinācija un finansējums 
ļautu vietējām iestādēm risināt šīs jomas 
problēmas; uzsver reģionu un pārrobežu 
sadarbības nozīmi attiecībā uz transporta 
tīklu attīstību; uzņemas noteikt 
risinājumus ar mērķi samazināt vietējā 
transporta degvielas patēriņu, pateicoties 
jaunu viedo un atbilstošo tehnoloģiju 
izmantošanai;

Or. ro

Grozījums Nr. 22
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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

3.а uzskata, ka makroreģioni un 
stratēģijas to attīstības veicināšanai spēj 
ieņemt aktīvāku lomu saskaņotas, 
efektīvas un ilgtspējīgas transporta 
politikas ieviešanā;

Or. bg

Grozījums Nr. 23
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atgādina nepieciešamību izplatīt „labu 
praksi” transporta jomā tā, lai sekmētu 
novatorisku un ilgtspējīgu transporta 
pieeju pilsētas, piepilsētas un lauku vidē;

Or. fr

Grozījums Nr. 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atgādina nozīmi pārrobežu mērogā 
izstrādāt, plānot un īstenot kopējas 
stratēģijas transporta infrastruktūras 
jomā, atgādina, ka tās attiecas uz lielajiem 
kravu pārvadājumu koridoriem un 
Eiropas transporta tīkliem vai vienkārši 
uz transporta reģionālo, vietējo un 
pilsētas attīstību atkarībā no apdzīvotām 
teritorijām un iedzīvotājiem; šajā ziņā 
uzsver Eiropas teritoriālās sadarbības
nozīmi, lai sasniegtu šīs saskaņotās 
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stratēģijas, un noteiktu pārrobežu 
ieguldījumu steidzamību; pieprasa, lai 
ikvienas makroreģionālas saskaņošanas 
ietvaros tās stratēģijā tiktu iekļauts 
padziļināts pētījums par transporta 
integrāciju, lai panāktu īstenu sociālo un 
teritoriālo kohēziju;

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka efektīvam transporta 
tīklam Eiropā ir nepieciešami nopietni 
finansiālie centieni un ka šajā nolūkā 
jābūt pieejamiem dažādiem finansējuma 
avotiem — gan valsts, gan privātiem; šajā 
ziņā aicina uzsvērt valsts un privātās 
partnerības nozīmi; uzskata, ka EIB 
vajadzētu vairāk iesaistīties TEN-T 
infrastruktūru finansēšanā;

Or. ro

Grozījums Nr. 26
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzsver, ka Eiropas Savienības pilsoņi 
un uzņēmumi gūst tiešu labumu no 
vienotas Eiropas transporta telpas, kas 
tiecas samazināt preču un pasažieru 
pārvadāšanai veltīto laiku un resursus, kā 
arī veicināt pastiprinātu tirgus 
integrāciju;
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Or. ro

Grozījums Nr. 27
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka pilsētas visvairāk cieš no 
sastrēgumiem, kā arī gaisa un trokšņa 
piesārņojuma; šajā sakarībā uzskata, ka 
pilsētas var dot nozīmīgu ieguldījumu cīņā 
pret klimata pārmaiņām, ieviešot „gudras” 
vietējā sabiedriskā transporta sistēmas un 
ilgtspējīgu pilsētu teritorijas plānošanu, 
piemēram, būvējot veloceliņus; aicina 
uzlabot transporta satiksmi starp pilsētām
un laukiem;

4. norāda, ka pilsētu teritorijas visvairāk 
cieš no sastrēgumiem, kā arī gaisa un 
trokšņa piesārņojuma; šajā sakarībā 
uzskata, ka minētās teritorijas var dot 
nozīmīgu ieguldījumu cīņā pret klimata 
pārmaiņām, ieviešot „gudras” vietējā 
sabiedriskā transporta sistēmas un 
ilgtspējīgu pilsētu teritorijas plānošanu, 
piemēram, būvējot veloceliņus; aicina 
uzlabot transporta satiksmi starp pilsētu, 
piepilsētu un lauku teritorijām;

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Richard Seeber

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka pilsētas visvairāk cieš no 
sastrēgumiem, kā arī gaisa un trokšņa 
piesārņojuma; šajā sakarībā uzskata, ka 
pilsētas var dot nozīmīgu ieguldījumu cīņā 
pret klimata pārmaiņām, ieviešot „gudras” 
vietējā sabiedriskā transporta sistēmas un 
ilgtspējīgu pilsētu teritorijas plānošanu, 
piemēram, būvējot veloceliņus; aicina 
uzlabot transporta satiksmi starp pilsētām 
un laukiem;

4. norāda, ka pilsētas visvairāk cieš no 
sastrēgumiem, kā arī gaisa un trokšņa 
piesārņojuma; šajā sakarībā uzskata, ka 
pilsētas var dot nozīmīgu ieguldījumu cīņā 
pret klimata pārmaiņām, ieviešot „gudras” 
vietējā sabiedriskā transporta sistēmas un 
ilgtspējīgu pilsētu teritorijas plānošanu, 
piemēram, būvējot veloceliņus; aicina 
uzlabot transporta satiksmi starp pilsētām 
un laukiem; uzskata, ka vides un veselības 
aizsardzībai būtu jāpiešķir īpaša nozīme, 
kas pārsniegtu iekšējā tirgus intereses;



AM\877570LV.doc 17/20 PE472.262v01-00

LV

Or. de

Grozījums Nr. 29
Iosif Matula

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka pilsētas visvairāk cieš no 
sastrēgumiem, kā arī gaisa un trokšņa 
piesārņojuma; šajā sakarībā uzskata, ka 
pilsētas var dot nozīmīgu ieguldījumu cīņā 
pret klimata pārmaiņām, ieviešot „gudras” 
vietējā sabiedriskā transporta sistēmas un 
ilgtspējīgu pilsētu teritorijas plānošanu, 
piemēram, būvējot veloceliņus; aicina 
uzlabot transporta satiksmi starp pilsētām 
un laukiem;

4. norāda, ka pilsētas visvairāk cieš no 
sastrēgumiem, kā arī gaisa un trokšņa 
piesārņojuma; šajā sakarībā uzskata, ka 
pilsētas var dot nozīmīgu ieguldījumu cīņā 
pret klimata pārmaiņām, ieviešot „gudras” 
vietējā sabiedriskā transporta sistēmas un 
ilgtspējīgu pilsētu teritorijas plānošanu, 
piemēram, būvējot veloceliņus; aicina 
uzlabot transporta satiksmi starp pilsētām 
un laukiem; atgādina, ka ceļu satiksmes 
pārslogotība pilsētu un piepilsētu 
teritorijās izraisa degvielas patēriņa 
izmaksu pieaugumu, kā arī piesārņotāju 
emisiju palielināšanos;

Or. ro

Grozījums Nr. 30
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a no jauna izvirza problemātiku saistībā 
ar cīņu pret klimata pārmaiņām, īpaši 
jautājumu par direktīvu ar mērķi 
Kopienas emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmā iekļaut siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas no civilās 
aviācijas, kā arī tās paredzamo 
paplašināšanu attiecībā uz jūras 
transportu, kas var izraisīt tiešu un 
netiešu ar transporta nozari saistītu cenu 
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pieaugumu, noteicošu pasažieru un preču 
plūsmu attīstību attālākajos reģionos;

Or. pt

Grozījums Nr. 31
Georgios Stavrakakis

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a izceļ salu īpašās vajadzības attiecībā 
uz savienojumiem kontinenta iekšienē un 
transporta ekvivalenta principa 
piemērošanu, attālāko reģionu specifiku 
un centrālo nozīmi, kas piemīt īsajiem 
pārvadājumiem pa jūru un iekšzemes 
ūdensceļiem kā nozarēm ar neizmantotu 
potenciālu attiecībā uz turpmāku iekšējā 
tirgus attīstību un kohēzijas politikas 
mērķu sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Iosif Matula

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka ir svarīgi izveidot ārkārtas 
plānus attiecībā uz starpreģionālajiem 
personu un preču pārvadājumiem dabas 
katastrofas izraisītā krīzes situācijā;

Or. ro

Grozījums Nr. 33
Petru Constantin Luhan
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Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka ostu pārveidošana par 
īsteniem komodalitātes centriem, kas 
nodrošinātu pāreju no sauszemes 
transporta līdzekļa uz jūras transporta 
līdzekli, izpaudīsies kā reģionālo 
ekonomikas platformu rašanās, kas
papildus to loģistikas funkcijām savā 
reģionā kļūtu par īpaši piemērotu vietu 
uzņēmumiem un rūpniecībai, kas vēlas 
pastāvēt netālu no Eiropas jūras 
transporta tirgus un koridoriem;

Or. ro

Grozījums Nr. 34
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver, ka pārvadājumu pa iekšējiem 
ūdensceļiem potenciāls nav pilnībā 
izmantots un ka tie ieņems aizvien lielāku
lomu jūru un Eiropas reģionu 
savienošanā, kā arī ieguldījuma 
sniegšanā attiecībā uz to reģionu attīstību, 
kas atrodas tālāk no jūras;

Or. ro

Grozījums Nr. 35
Vilja Savisaar-Toomast

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

5.a atzīmē, ka kuģniecības nozarei ir 
nozīmīga loma austrumu un rietumu 
daļu, kā arī ES centrālo un perifēro 
reģionu savienošanā, aicina nodrošināt, 
lai, ievērojot iniciatīvas par emisiju 
samazināšanu (siltumnīcefektu izraisošās 
gāzes, slāpeklis u. c.), notiktu izvairīšanās 
no novēlotas transporta veida maiņas;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver nepieciešamību nostiprināt 
„teritoriālās nepārtrauktības” principu, 
īpaši virzībā uz salām, kalnu reģioniem 
un attālākajiem reģioniem, pieņemot 
Kopienas tiesību aktus un nostiprinot
finansiālos centienus attiecībā uz šiem 
reģioniem, lai ierobežotu to 
norobežošanu.

Or. fr


