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Grozījums Nr. 1
Alain Cadec

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. Uzsver reģionālo lidostu nozīmi saistībā 
ar gaisa pārvadājumu pakalpojumiem un šo 
lidostu lomu teritoriālās, ekonomiskās un 
sociālās kohēzijas nodrošināšanā 
Savienībā, uzturot sakarus starp reģioniem; 
norāda, ka būtu jāsaglabā spēkā esošās 
sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas 
saistības, lai nodrošinātu tādu reģionu, 
piemēram, nomaļu un salu teritoriju, 
pieejamību, kurus ietekmē nelabvēlīgi 
ģeogrāfiskie apstākļi; atzīmē lidostu, jo 
īpaši reģionālo lidostu nozīmi, kuras 
dažkārt nodrošina vienīgo faktisko saikni 
starp reģionu un pārējo Eiropas teritoriju;

1. uzsver reģionālo lidostu nozīmi saistībā 
ar gaisa pārvadājumu pakalpojumiem un šo 
lidostu lomu teritoriālās, ekonomiskās un 
sociālās kohēzijas nodrošināšanā 
Savienībā, uzturot sakarus starp reģioniem; 
norāda, ka būtu jāsaglabā spēkā esošās 
sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas 
saistības, lai nodrošinātu tādu reģionu, 
piemēram, attālāku, nomaļu un salu 
teritoriju, pieejamību, kurus ietekmē 
nelabvēlīgi ģeogrāfiskie apstākļi; atzīmē 
lidostu, jo īpaši reģionālo lidostu nozīmi, 
kuras dažkārt nodrošina vienīgo faktisko 
saikni starp reģionu un pārējo Eiropas 
teritoriju;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. Uzsver reģionālo lidostu nozīmi saistībā 
ar gaisa pārvadājumu pakalpojumiem un šo 
lidostu lomu teritoriālās, ekonomiskās un 
sociālās kohēzijas nodrošināšanā
Savienībā, uzturot sakarus starp reģioniem; 
norāda, ka būtu jāsaglabā spēkā esošās 
sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas 
saistības, lai nodrošinātu tādu reģionu, 
piemēram, nomaļu un salu teritoriju, 
pieejamību, kurus ietekmē nelabvēlīgi 

1. uzsver reģionālo lidostu nozīmi saistībā 
ar gaisa pārvadājumu pakalpojumiem un šo 
lidostu lomu teritoriālās, ekonomiskās un 
sociālās kohēzijas veicināšanā Savienībā, 
uzturot sakarus starp reģioniem; norāda, ka 
būtu jāsaglabā spēkā esošās sabiedriskā 
pakalpojuma sniegšanas saistības, lai 
nodrošinātu tādu reģionu pieejamību, kurus 
ietekmē nelabvēlīgi ģeogrāfiskie apstākļi, 
un norāda, ka vispirms jāuzlabo 
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ģeogrāfiskie apstākļi; atzīmē lidostu, jo 
īpaši reģionālo lidostu nozīmi, kuras 
dažkārt nodrošina vienīgo faktisko saikni 
starp reģionu un pārējo Eiropas teritoriju;

pārvadātāju sadarbība, lai sasniegtu šo 
mērķi; atzīmē lidostu, jo īpaši reģionālo 
lidostu nozīmi, kuras dažkārt nodrošina 
vienīgo faktisko saikni starp reģionu un 
pārējo Eiropas teritoriju;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Giommaria Uggias

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. Uzsver reģionālo lidostu nozīmi saistībā 
ar gaisa pārvadājumu pakalpojumiem un šo 
lidostu lomu teritoriālās, ekonomiskās un 
sociālās kohēzijas nodrošināšanā 
Savienībā, uzturot sakarus starp reģioniem; 
norāda, ka būtu jāsaglabā spēkā esošās 
sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas 
saistības, lai nodrošinātu tādu reģionu, 
piemēram, nomaļu un salu teritoriju, 
pieejamību, kurus ietekmē nelabvēlīgi 
ģeogrāfiskie apstākļi; atzīmē lidostu, jo 
īpaši reģionālo lidostu nozīmi, kuras 
dažkārt nodrošina vienīgo faktisko saikni 
starp reģionu un pārējo Eiropas teritoriju;

1. uzsver reģionālo lidostu nozīmi saistībā 
ar gaisa pārvadājumu pakalpojumiem un šo 
lidostu lomu teritoriālās, ekonomiskās un 
sociālās kohēzijas nodrošināšanā 
Savienībā, uzturot sakarus starp reģioniem; 
norāda, ka būtu jāsaglabā spēkā esošās 
sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas 
saistības, lai nodrošinātu tādu reģionu, 
piemēram, nomaļu vai salu teritoriju vai 
tālu no galvenajiem transporta 
maršrutiem esošu centrālu teritoriju, 
pieejamību, kurus ietekmē nelabvēlīgi 
ģeogrāfiskie apstākļi; atzinīgi vērtē iespēju 
noslēgt partnerības nolīgumus, ko 
atbalsta valsts un reģionālās iestādes un 
aviokompānijas; atzīmē lidostu, jo īpaši 
reģionālo lidostu nozīmi, kuras dažkārt 
nodrošina vienīgo faktisko saikni starp 
reģionu un pārējo Eiropas teritoriju;

Or. it

Grozījums Nr. 4
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. Uzsver reģionālo lidostu nozīmi saistībā 
ar gaisa pārvadājumu pakalpojumiem un šo 
lidostu lomu teritoriālās, ekonomiskās un 
sociālās kohēzijas nodrošināšanā 
Savienībā, uzturot sakarus starp reģioniem; 
norāda, ka būtu jāsaglabā spēkā esošās 
sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas 
saistības, lai nodrošinātu tādu reģionu,
piemēram, nomaļu un salu teritoriju, 
pieejamību, kurus ietekmē nelabvēlīgi 
ģeogrāfiskie apstākļi; atzīmē lidostu, jo 
īpaši reģionālo lidostu nozīmi, kuras 
dažkārt nodrošina vienīgo faktisko saikni 
starp reģionu un pārējo Eiropas teritoriju;

1. uzsver reģionālo lidostu nozīmi saistībā 
ar gaisa pārvadājumu pakalpojumiem un šo 
lidostu būtisko lomu teritoriālās, 
ekonomiskās un sociālās kohēzijas 
nodrošināšanā gan dalībvalstīs, gan 
Savienībā, uzturot sakarus starp reģioniem; 
norāda, ka spēkā esošās sabiedriskā 
pakalpojuma sniegšanas saistības vai 
turpmāk noteiktās saistības jāpamato ar 
nepieciešamību nodrošināt reģionu, jo 
īpaši nomaļu un salu teritoriju, pieejamību,
ņemot vērā, ka piemēroti gaisa transporta 
savienojumi palīdzētu novērst nelabvēlīgu 
ģeogrāfisko apstākļu ietekmi; atzīmē 
lidostu, jo īpaši reģionālo lidostu nozīmi, 
kuras dažkārt nodrošina vienīgo faktisko 
saikni starp reģionu un pārējo Eiropas 
teritoriju; tādējādi, ņemot vērā pašreizējo 
ekonomisko krīzi un nepieciešamību 
īstenot fiskālās konsolidācijas politiku, 
atbilstoši jālīdzsvaro katras lidostas 
nepieciešamība būt konkurētspējīgai un 
sastādīt bilanci un spēja apmierināt 
sociālās un reģionālās vajadzības;

Or. es

Grozījums Nr. 5
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. Uzsver reģionālo lidostu nozīmi saistībā 
ar gaisa pārvadājumu pakalpojumiem un šo 
lidostu lomu teritoriālās, ekonomiskās un 
sociālās kohēzijas nodrošināšanā 
Savienībā, uzturot sakarus starp reģioniem; 
norāda, ka būtu jāsaglabā spēkā esošās 
sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas 
saistības, lai nodrošinātu tādu reģionu, 

1. uzsver reģionālo lidostu nozīmi saistībā 
ar gaisa pārvadājumu pakalpojumiem un šo 
lidostu lomu teritoriālās, ekonomiskās un 
sociālās kohēzijas nodrošināšanā 
Savienībā, uzturot sakarus starp reģioniem; 
norāda, ka būtu jāsaglabā spēkā esošās 
sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas 
saistības, lai nodrošinātu tādu reģionu, 
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piemēram, nomaļu un salu teritoriju, 
pieejamību, kurus ietekmē nelabvēlīgi 
ģeogrāfiskie apstākļi; atzīmē lidostu, jo 
īpaši reģionālo lidostu nozīmi, kuras 
dažkārt nodrošina vienīgo faktisko saikni 
starp reģionu un pārējo Eiropas teritoriju;

piemēram, nomaļu, attālāku un salu 
teritoriju, pieejamību un teritoriālo 
nepārtrauktību, kurus ietekmē nelabvēlīgi 
ģeogrāfiskie apstākļi, jo īpaši to tālā 
novietojuma dēļ; atzīmē lidostu, jo īpaši 
reģionālo lidostu nozīmi, kuras dažkārt 
nodrošina vienīgo faktisko saikni starp 
reģionu un pārējo Eiropas teritoriju;

Or. pt

Grozījums Nr. 6
Joachim Zeller

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. Uzsver reģionālo lidostu nozīmi saistībā 
ar gaisa pārvadājumu pakalpojumiem un šo 
lidostu lomu teritoriālās, ekonomiskās un 
sociālās kohēzijas nodrošināšanā 
Savienībā, uzturot sakarus starp reģioniem; 
norāda, ka būtu jāsaglabā spēkā esošās 
sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas 
saistības, lai nodrošinātu tādu reģionu, 
piemēram, nomaļu un salu teritoriju, 
pieejamību, kurus ietekmē nelabvēlīgi 
ģeogrāfiskie apstākļi; atzīmē lidostu, jo 
īpaši reģionālo lidostu nozīmi, kuras 
dažkārt nodrošina vienīgo faktisko saikni 
starp reģionu un pārējo Eiropas teritoriju;

1. uzsver reģionālo lidostu nozīmi saistībā 
ar gaisa pārvadājumu pakalpojumiem un šo 
lidostu lomu teritoriālās, ekonomiskās un 
sociālās kohēzijas nodrošināšanā 
Savienībā, uzturot sakarus starp reģioniem; 
norāda, ka būtu jāsaglabā spēkā esošās 
sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas 
saistības, lai nodrošinātu tādu reģionu, 
piemēram, nomaļu un salu teritoriju, 
pieejamību, kurus ietekmē nelabvēlīgi 
ģeogrāfiskie apstākļi; atzīmē lidostu 
nozīmi, kuras dažkārt nodrošina vienīgo 
faktisko saikni starp reģionu un pārējo 
Eiropas teritoriju;

Or. de

Grozījums Nr. 7
Salvatore Caronna

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. Uzsver reģionālo lidostu nozīmi saistībā 
ar gaisa pārvadājumu pakalpojumiem un šo 
lidostu lomu teritoriālās, ekonomiskās un 
sociālās kohēzijas nodrošināšanā 
Savienībā, uzturot sakarus starp reģioniem; 
norāda, ka būtu jāsaglabā spēkā esošās 
sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas 
saistības, lai nodrošinātu tādu reģionu, 
piemēram, nomaļu un salu teritoriju, 
pieejamību, kurus ietekmē nelabvēlīgi 
ģeogrāfiskie apstākļi; atzīmē lidostu, jo 
īpaši reģionālo lidostu nozīmi, kuras 
dažkārt nodrošina vienīgo faktisko saikni 
starp reģionu un pārējo Eiropas teritoriju;

1. uzsver reģionālo lidostu nozīmi saistībā 
ar gaisa pārvadājumu pakalpojumiem un šo 
lidostu lomu teritoriālās, ekonomiskās un 
sociālās kohēzijas nodrošināšanā 
Savienībā, uzturot sakarus starp reģioniem; 
norāda, ka būtu jāsaglabā spēkā esošās 
sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas 
saistības, lai nodrošinātu tādu reģionu, 
piemēram, nomaļu un salu teritoriju, 
pieejamību, kurus ietekmē nelabvēlīgi 
ģeogrāfiskie apstākļi; atzīmē lidostu, jo 
īpaši reģionālo lidostu nozīmi, kuras 
dažkārt nodrošina vienīgo faktisko saikni 
starp reģioniem;

Or. it

Grozījums Nr. 8
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka reģionālās lidostas ir 
nepieciešamas arī vismazāk attīstītajos 
Eiropas reģionos, kur nav stabilu ceļu vai 
dzelzceļa tīklu; uzskata, ka jānodrošina 
gaisa pārvadājumu pakalpojumu 
minimums valstu galvaspilsētām;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Giommaria Uggias

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

1.a uzskata, ka turpmāk reģionālo lidostu 
nepamatota izkliedētība nonāks pretrunā 
ar efektivitātes un ilgtspējas kritērijiem; 
turpretim apgalvo, ka jānostiprina esošie 
savienojumi, jo īpaši teritorijās 
(piemēram, uz salām), kuras ietekmē 
nelabvēlīgi ģeogrāfiskie apstākļi; attiecīgi 
atzinīgi vērtē jebkuru iniciatīvu, kuras 
mērķis ir paplašināt sabiedriskā 
transporta, tostarp ceļu transporta, nozīmi 
savienojumu veidošanā;

Or. it

Grozījums Nr. 10
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. Aicina Komisiju, dalībvalstis un 
reģionālās varas iestādes pievērst lielāku 
uzmanību faktam, ka labi gaisa transporta 
sakari nereti izšķirīgi ietekmē tūrisma 
attīstību un ir būtiski svarīgi ātras pasažieru 
un preču pārvadāšanas nodrošināšanā;

2. aicina Komisiju, dalībvalstis un 
reģionālās varas iestādes pievērst lielāku 
uzmanību faktam, ka labi gaisa transporta 
sakari nereti izšķirīgi ietekmē vietējās 
ekonomikas un tūrisma attīstību un ir 
būtiski svarīgi ātras pasažieru un preču 
pārvadāšanas nodrošināšanā;

Or. ro

Grozījums Nr. 11
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. Aicina Komisiju, dalībvalstis un 2. aicina Komisiju, dalībvalstis un 
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reģionālās varas iestādes pievērst lielāku 
uzmanību faktam, ka labi gaisa transporta 
sakari nereti izšķirīgi ietekmē tūrisma 
attīstību un ir būtiski svarīgi ātras pasažieru 
un preču pārvadāšanas nodrošināšanā;

reģionālās varas iestādes pievērst lielāku 
uzmanību faktam, ka labi gaisa transporta 
sakari jebkurā gadījumā izšķirīgi ietekmē 
tūrisma attīstību un ir būtiski svarīgi ātras 
pasažieru un preču pārvadāšanas 
nodrošināšanā; tā kā tūrisms apliecina 
izturību pret ekonomisko krīzi, jāpievērš 
īpaša uzmanība jebkuram ekonomikas 
politikas aspektam vai lēmumam, kas 
varētu tūrismu atbalstīt vai veicināt, 
piemēram, gaisa transporta un lidostu 
infrastruktūru projektiem;

Or. es

Grozījums Nr. 12
Joachim Zeller

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. Aicina Komisiju, dalībvalstis un 
reģionālās varas iestādes pievērst lielāku
uzmanību faktam, ka labi gaisa transporta 
sakari nereti izšķirīgi ietekmē tūrisma 
attīstību un ir būtiski svarīgi ātras pasažieru 
un preču pārvadāšanas nodrošināšanā;

2. aicina Komisiju, dalībvalstis un 
reģionālās varas iestādes pievērst 
uzmanību faktam, ka labi gaisa transporta 
sakari nereti izšķirīgi ietekmē tūrisma 
attīstību un ir būtiski svarīgi ātras pasažieru 
un preču pārvadāšanas nodrošināšanā;

Or. de

Grozījums Nr. 13
Salvatore Caronna

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. Aicina Komisiju, dalībvalstis un 
reģionālās varas iestādes pievērst lielāku
uzmanību faktam, ka labi gaisa transporta 
sakari nereti izšķirīgi ietekmē tūrisma 

2. aicina Komisiju, dalībvalstis un 
reģionālās varas iestādes pievērst 
uzmanību faktam, ka labi gaisa transporta 
sakari būtiski ietekmē tūrisma attīstību un 
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attīstību un ir būtiski svarīgi ātras 
pasažieru un preču pārvadāšanas 
nodrošināšanā;

ātras pasažieru un preču pārvadāšanas 
nodrošināšanu;

Or. it

Grozījums Nr. 14
Iosif Matula

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. Aicina Komisiju, dalībvalstis un 
reģionālās varas iestādes pievērst lielāku 
uzmanību faktam, ka labi gaisa transporta 
sakari nereti izšķirīgi ietekmē tūrisma 
attīstību un ir būtiski svarīgi ātras pasažieru 
un preču pārvadāšanas nodrošināšanā;

2. aicina Komisiju, dalībvalstis un 
reģionālās varas iestādes pievērst lielāku 
uzmanību faktam, ka labi gaisa transporta 
sakari nereti izšķirīgi ietekmē tūrisma 
attīstību un ir būtiski svarīgi ātras pasažieru 
un preču pārvadāšanas nodrošināšanā; 
atzīst reģionālo lidostu nozīmi mobilitātes 
un starpreģionu savienojamības 
uzlabošanā un reģionu pievilcības 
veicināšanā;

Or. ro

Grozījums Nr. 15
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. Aicina Komisiju, dalībvalstis un 
reģionālās varas iestādes pievērst lielāku 
uzmanību faktam, ka labi gaisa transporta 
sakari nereti izšķirīgi ietekmē tūrisma 
attīstību un ir būtiski svarīgi ātras pasažieru 
un preču pārvadāšanas nodrošināšanā;

2. aicina Komisiju, dalībvalstis un 
reģionālās varas iestādes pievērst lielāku 
uzmanību faktam, ka labi gaisa transporta 
sakari nereti izšķirīgi ietekmē tūrisma 
attīstību vai investoru piesaisti un ir būtiski 
svarīgi ātras pasažieru un preču 
pārvadāšanas nodrošināšanā, ņemot vērā, 
ka lidostas ir ievērojams ekonomiskās un 
reģionālās attīstības virzītājspēks;
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Or. ro

Grozījums Nr. 16
Seán Kelly

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver reģionālo lidostu nozīmi, kuras 
veido inovāciju puduru centrus, 
samazinot novietojuma izmaksas jauniem 
uzņēmumiem ģeogrāfiski attālos 
reģionos;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. Uzsver reģionālo lidostu nozīmi saistībā 
ar darba vietu radīšanu, jo īpaši mazāk 
attīstītos vai nelabvēlīgos reģionos; šajā 
kontekstā uzsver vajadzību efektīvāk 
izmantot iespējas, ko sniedz vidi 
saudzējošas darba vietas;

3. uzsver reģionālo lidostu nozīmi saistībā 
ar darbavietu radīšanu, jo īpaši mazāk 
attīstītos vai nelabvēlīgos reģionos; šajā 
kontekstā uzsver vajadzību efektīvāk 
izmantot iespējas, ko sniedz vidi 
saudzējošas darbavietas; tomēr pauž 
nožēlu par lielu nedrošo darbavietu skaitu 
un mazo ietekmi uz vietējiem darba 
tirgiem;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Giommaria Uggias
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. Uzsver reģionālo lidostu nozīmi saistībā 
ar darba vietu radīšanu, jo īpaši mazāk 
attīstītos vai nelabvēlīgos reģionos; šajā 
kontekstā uzsver vajadzību efektīvāk 
izmantot iespējas, ko sniedz vidi 
saudzējošas darba vietas;

3. uzsver reģionālo lidostu nozīmi saistībā 
ar darbavietu radīšanu, jo īpaši mazāk 
attīstītos vai nelabvēlīgos reģionos; šajā 
kontekstā uzsver vajadzību efektīvāk 
izmantot iespējas, ko sniedz vidi 
saudzējošas darbavietas; tomēr apgalvo, 
ka jārūpējas par lidostas personāla darba 
apstākļiem, nodrošinot minimālus 
aizsardzības standartus, kas bieži nepastāv 
lidostās, kurās lielāko daļu satiksmes 
nodrošina zemo cenu aviokompānijas;

Or. it

Grozījums Nr. 19
Salvatore Caronna

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. Uzsver reģionālo lidostu nozīmi saistībā 
ar darba vietu radīšanu, jo īpaši mazāk 
attīstītos vai nelabvēlīgos reģionos; šajā 
kontekstā uzsver vajadzību efektīvāk 
izmantot iespējas, ko sniedz vidi 
saudzējošas darba vietas;

3. norāda uz reģionālo lidostu nozīmi, ko 
tās pēdējo gadu laikā ir ieguvušas saistībā 
ar darbavietu radīšanu, jo īpaši mazāk 
attīstītos vai nelabvēlīgos reģionos, bet arī 
apgalvo, ka personālam, kas strādā 
lidostās, uzņēmumos, kuri tajās sniedz 
pakalpojumus, vai lidostās esošajās 
aviokompānijās, attiecīgi jābūt 
pieejamiem godīgiem līguma 
nosacījumiem un darba apmaksas 
likmēm; šajā kontekstā uzsver vajadzību 
efektīvāk izmantot iespējas, ko sniedz vidi 
saudzējošas darbavietas;

Or. it
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Grozījums Nr. 20
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. Uzsver reģionālo lidostu nozīmi saistībā 
ar darba vietu radīšanu, jo īpaši mazāk 
attīstītos vai nelabvēlīgos reģionos; šajā 
kontekstā uzsver vajadzību efektīvāk
izmantot iespējas, ko sniedz vidi 
saudzējošas darba vietas;

3. uzsver reģionālo lidostu nozīmi saistībā 
ar darbavietu radīšanu, jo īpaši mazāk 
attīstītos, nelabvēlīgos vai salu reģionos; 
šajā kontekstā, izdarot secinājumus,
uzsver iespēju izmantot potenciālu, ko 
sniedz jaunais redzējums attiecībā uz 
lidostām, efektīvāk radot vidi saudzējošas 
darbavietas;

Or. es

Grozījums Nr. 21
Joachim Zeller

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. Uzsver reģionālo lidostu nozīmi saistībā 
ar darba vietu radīšanu, jo īpaši mazāk 
attīstītos vai nelabvēlīgos reģionos; šajā 
kontekstā uzsver vajadzību efektīvāk 
izmantot iespējas, ko sniedz vidi 
saudzējošas darba vietas;

3. uzsver reģionālo lidostu nozīmi saistībā 
ar darbavietu radīšanu, jo īpaši mazāk 
attīstītos vai nelabvēlīgos reģionos;

Or. de

Grozījums Nr. 22
Iosif Matula

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. Uzsver reģionālo lidostu nozīmi saistībā
ar darba vietu radīšanu, jo īpaši mazāk 
attīstītos vai nelabvēlīgos reģionos; šajā 
kontekstā uzsver vajadzību efektīvāk 
izmantot iespējas, ko sniedz vidi 
saudzējošas darba vietas;

3. uzsver reģionālo lidostu nozīmi Eiropas
reģionu ekonomiskās izaugsmes centru 
nostiprināšanā; vērš uzmanību uz 
darbavietu radīšanas iespējām, jo īpaši 
mazāk attīstītos vai nelabvēlīgos reģionos; 
šajā kontekstā uzsver vajadzību efektīvāk 
izmantot iespējas, ko sniedz vidi 
saudzējošas darbavietas;

Or. ro

Grozījums Nr. 23
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. Aicina dalībvalstis, reģionālās un 
vietējās iestādes, pieņemot lēmumu par 
lidostu atrašanās vietu, ņemt vērā vides un 
meteoroloģiskos faktorus;

4. aicina dalībvalstis, reģionālās un vietējās 
iestādes, pieņemot lēmumu par lidostu 
atrašanās vietu, ņemt vērā vides, 
teritoriālos un meteoroloģiskos faktorus; 
uzsver, ka pirms jaunu konstrukciju 
būvēšanas ir būtiski izmantot un 
modernizēt jau esošās konstrukcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Giommaria Uggias

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. Aicina dalībvalstis, reģionālās un 
vietējās iestādes, pieņemot lēmumu par 
lidostu atrašanās vietu, ņemt vērā vides un 
meteoroloģiskos faktorus;

4. aicina dalībvalstis, reģionālās un vietējās 
iestādes, pieņemot lēmumu par lidostu 
atrašanās vietu, ņemt vērā vides un 
meteoroloģiskos faktorus un racionālus 
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kritērijus;

Or. it

Grozījums Nr. 25
Salvatore Caronna

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. Aicina dalībvalstis, reģionālās un 
vietējās iestādes, pieņemot lēmumu par 
lidostu atrašanās vietu, ņemt vērā vides un 
meteoroloģiskos faktorus;

4. aicina dalībvalstis, reģionālās un vietējās 
iestādes, renovējot vai paplašinot 
reģionālo lidostu ēkas, ņemt vērā vides un 
meteoroloģiskos faktorus;

Or. it

Grozījums Nr. 26
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. Aicina dalībvalstis, reģionālās un 
vietējās iestādes, pieņemot lēmumu par 
lidostu atrašanās vietu, ņemt vērā vides un 
meteoroloģiskos faktorus;

4. aicina dalībvalstis, reģionālās un vietējās 
iestādes, pieņemot lēmumu par lidostu 
atrašanās vietu, papildus ekonomiskajiem 
un finansiālajiem apsvērumiem ņemt vērā 
arī vides un meteoroloģiskos faktorus;

Or. es

Grozījums Nr. 27
Iosif Matula

Atzinuma projekts
4. punkts



PE478.609v01-00 16/27 AM\887668LV.doc

LV

Atzinuma projekts Grozījums

4. Aicina dalībvalstis, reģionālās un 
vietējās iestādes, pieņemot lēmumu par 
lidostu atrašanās vietu, ņemt vērā vides un 
meteoroloģiskos faktorus;

4. aicina dalībvalstis, reģionālās un vietējās 
iestādes, pieņemot lēmumu par lidostu 
atrašanās vietu, ņemt vērā vides un 
meteoroloģiskos faktorus; uzsver, ka, 
attīstot gaisa transportu, jāņem vērā 
stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzītie mērķi; 
attiecīgi iesaka lidostām līdz 2020. gadam 
visā Eiropas gaisa telpā samazināt gaisa 
transporta radīto CO2 emisiju apjomu par 
30 %;

Or. ro

Grozījums Nr. 28
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. Uzskata par īpaši svarīgu kombinētā 
transporta risinājumu piemērošanu, kad tas 
ir iespējams; uzskata, ka starp lidostām 
būtu jāattīsta dzelzceļa savienojumi, jo tie 
sniedz teicamu iespēju atvieglot attiecīgo 
lidostu kapacitātes problēmas;

5. uzskata par īpaši svarīgu kombinētā 
transporta risinājumu piemērošanu, kad tas 
ir iespējams; uzskata, ka starp lidostām 
būtu jāattīsta sabiedriskā transporta
savienojumi, jo tie sniedz teicamu iespēju 
atvieglot attiecīgo lidostu kapacitātes 
problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. Uzskata par īpaši svarīgu kombinētā 
transporta risinājumu piemērošanu, kad tas 

5. uzskata par īpaši svarīgu kombinētā 
transporta risinājumu piemērošanu, kad tas 
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ir iespējams; uzskata, ka starp lidostām 
būtu jāattīsta dzelzceļa savienojumi, jo tie 
sniedz teicamu iespēju atvieglot attiecīgo 
lidostu kapacitātes problēmas;

ir iespējams; uzskata, ka reģionālās 
lidostas jāiekļauj valstu un Eiropas 
transporta tīklos, jo īpaši dzelzceļu tīklos, 
lai palīdzētu atvieglot attiecīgo lidostu 
kapacitātes problēmas;

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Salvatore Caronna

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. Uzskata par īpaši svarīgu kombinētā 
transporta risinājumu piemērošanu, kad tas 
ir iespējams; uzskata, ka starp lidostām 
būtu jāattīsta dzelzceļa savienojumi, jo tie 
sniedz teicamu iespēju atvieglot attiecīgo 
lidostu kapacitātes problēmas;

5. uzskata par īpaši svarīgu kombinētā 
transporta risinājumu piemērošanu, kad tas 
ir iespējams; uzskata, ka starp lidostām 
būtu jāattīsta dzelzceļa savienojumi, jo tie 
sniedz teicamu iespēju atvieglot attiecīgo 
lidostu kapacitātes problēmas; uzskata, ka, 
izveidojot labākus savienojumus starp 
reģionālajām lidostām un vietējiem 
dzelzceļa vai tramvaju pakalpojumu 
sniedzējiem, varētu labvēlīgi ietekmēt vidi 
un palīdzēt racionalizēt visu reģionālo 
transportu;

Or. it

Grozījums Nr. 31
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. Uzskata par īpaši svarīgu kombinētā 
transporta risinājumu piemērošanu, kad tas 
ir iespējams; uzskata, ka starp lidostām 
būtu jāattīsta dzelzceļa savienojumi, jo tie 
sniedz teicamu iespēju atvieglot attiecīgo 

5. uzskata par īpaši svarīgu kombinētā 
transporta risinājumu piemērošanu, kad tas 
ir iespējams; tādēļ uzskata, ka, ņemot vērā 
pašreizējo tehnoloģisko progresu šajā 
jomā, starp lidostām būtu jāattīsta 
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lidostu kapacitātes problēmas; dzelzceļa vai ceļu transporta savienojumi, 
jo tie sniedz teicamu iespēju atvieglot 
attiecīgo lidostu kapacitātes problēmas;

Or. es

Grozījums Nr. 32
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. Uzskata par īpaši svarīgu kombinētā 
transporta risinājumu piemērošanu, kad tas 
ir iespējams; uzskata, ka starp lidostām 
būtu jāattīsta dzelzceļa savienojumi, jo tie 
sniedz teicamu iespēju atvieglot attiecīgo 
lidostu kapacitātes problēmas;

5. uzskata par īpaši svarīgu kombinētā 
transporta risinājumu piemērošanu, kad tas 
ir iespējams; uzskata, ka starp lidostām 
būtu jāattīsta dzelzceļa savienojumi, jo tie 
sniedz teicamu iespēju atvieglot attiecīgo 
lidostu kapacitātes problēmas; aicina 
neignorēt īpašo situāciju, kādā atrodas 
atsevišķi reģioni, piemēram, attālākie 
reģioni, kur pārvadātāju sadarbības 
attīstību ietekmē reģionu fiziskās un 
ekoloģiskās īpašības;

Or. pt

Grozījums Nr. 33
Joachim Zeller

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. Uzskata par īpaši svarīgu kombinētā 
transporta risinājumu piemērošanu, kad tas 
ir iespējams; uzskata, ka starp lidostām 
būtu jāattīsta dzelzceļa savienojumi, jo tie 
sniedz teicamu iespēju atvieglot attiecīgo 
lidostu kapacitātes problēmas;

5. uzskata par īpaši svarīgu kombinētā 
transporta risinājumu piemērošanu, kad tas 
ir iespējams; uzskata, ka ir nepieciešami 
dzelzceļa savienojumi ar lidostām, jo tie 
sniedz teicamu iespēju atvieglot attiecīgo 
lidostu kapacitātes problēmas;

Or. de
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Grozījums Nr. 34
Iosif Matula

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. Uzskata par īpaši svarīgu kombinētā 
transporta risinājumu piemērošanu, kad tas 
ir iespējams; uzskata, ka starp lidostām 
būtu jāattīsta dzelzceļa savienojumi, jo tie 
sniedz teicamu iespēju atvieglot attiecīgo 
lidostu kapacitātes problēmas;

5. uzskata par īpaši svarīgu kombinētā 
transporta risinājumu piemērošanu, kad tas 
ir iespējams; uzskata, ka starp lidostām 
būtu jāattīsta dzelzceļa savienojumi, jo tie 
sniedz teicamu iespēju atvieglot attiecīgo 
lidostu kapacitātes problēmas; atzīst, ka 
reģionālās lidostas varētu veicināt 
pasažieru transporta sastrēgumu 
mazināšanos, tādējādi mazinot lidostu 
noslogotību, un varētu sekmēt gaisa 
transporta maršrutu daudzveidošanu; 
mudina dalībvalstu iestādes ierosināt 
plānus esošo reģionālo lidostu attīstīšanai 
un to efektivitātes paaugstināšanai;

Or. ro

Grozījums Nr. 35
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka lidostu modernizācija un 
attīstīšana ir ārkārtīgi dārga un ka šim 
mērķim paredzēto līdzekļu apjoms ir 
vairāk kā nepietiekams, lai veicinātu 
Eiropas lidostu konkurētspēju, novērstu 
kapacitātes ierobežojumus un tādējādi 
uzlabotu pasažieru un preču transporta 
kvalitātes/cenas attiecību.

Or. ro
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Grozījums Nr. 36
Alain Cadec

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. Uzskata, ka valsts un reģionālajām 
iestādēm būtu pienācīgi jāatbalsta 
reģionālo lidostu un ar tām saistītās 
infrastruktūras celtniecība un 
paplašināšana, un šiem darbiem būtu 
jāsniedz pienācīgs finansējums TEN-T 
tīklu, Kohēzijas fonda un ERAF ietvaros;

6. uzskata, ka plānošanas periodā no 
2014. līdz 2020. gadam valsts un 
reģionālajām iestādēm būtu pienācīgi 
jāatbalsta reģionālo lidostu un ar tām 
saistītās infrastruktūras celtniecība un 
paplašināšana, un šiem darbiem būtu 
jāsniedz pienācīgs finansējums TEN-T 
tīklu, Kohēzijas fonda un ERAF ietvaros
attiecībā uz visām reģionu kategorijām;

Or. fr

Grozījums Nr. 37
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. Uzskata, ka valsts un reģionālajām 
iestādēm būtu pienācīgi jāatbalsta 
reģionālo lidostu un ar tām saistītās 
infrastruktūras celtniecība un 
paplašināšana, un šiem darbiem būtu 
jāsniedz pienācīgs finansējums TEN-T 
tīklu, Kohēzijas fonda un ERAF ietvaros;

6. uzskata, ka valsts un reģionālajām 
iestādēm būtu pienācīgi jāatbalsta 
reģionālo lidostu un ar tām saistītās 
infrastruktūras celtniecība un 
paplašināšana, un šie darbi jāapspriež ar 
attiecīgajiem vietējiem un reģiona 
iedzīvotājiem; uzsver, ka lēmumiem jābūt 
pārredzamiem un jābalstās uz izmaksu un 
ieguvumu analīzi;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Salvatore Caronna, Constanze Angela Krehl
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. Uzskata, ka valsts un reģionālajām 
iestādēm būtu pienācīgi jāatbalsta 
reģionālo lidostu un ar tām saistītās 
infrastruktūras celtniecība un 
paplašināšana, un šiem darbiem būtu 
jāsniedz pienācīgs finansējums TEN-T 
tīklu, Kohēzijas fonda un ERAF ietvaros;

6. uzskata, ka valsts un reģionālajām 
iestādēm būtu pienācīgi jāatbalsta 
reģionālās lidostas un ar tām saistītā 
infrastruktūra, kam ir maza ietekme uz 
vidi, un tās jāuzskata par tiesīgām 
pieteikties finansējuma saņemšanai no ES 
fondiem;

Or. it

Grozījums Nr. 39
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. Uzskata, ka valsts un reģionālajām 
iestādēm būtu pienācīgi jāatbalsta 
reģionālo lidostu un ar tām saistītās 
infrastruktūras celtniecība un 
paplašināšana, un šiem darbiem būtu 
jāsniedz pienācīgs finansējums TEN-T 
tīklu, Kohēzijas fonda un ERAF ietvaros;

6. uzskata, ka jaunajā pamatprogrammā, 
kas pašlaik tiek izvērtēta, valsts un 
reģionālajām iestādēm būtu pienācīgi 
jāatbalsta reģionālo lidostu un ar tām 
saistītās infrastruktūras celtniecība un 
paplašināšana, un šiem darbiem būtu 
jāsniedz pienācīgs finansējums TEN-T 
tīklu, Kohēzijas fonda un ERAF ietvaros;

Or. es

Grozījums Nr. 40
Joachim Zeller

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. Uzskata, ka valsts un reģionālajām 6. uzskata, ka reģionālo lidostu un ar tām 
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iestādēm būtu pienācīgi jāatbalsta
reģionālo lidostu un ar tām saistītās 
infrastruktūras celtniecība un 
paplašināšana, un šiem darbiem būtu 
jāsniedz pienācīgs finansējums TEN-T 
tīklu, Kohēzijas fonda un ERAF ietvaros;

saistītās infrastruktūras saglabāšana, 
celtniecība un paplašināšana jāaplūko 
galvenokārt no ekonomikas perspektīvas;

Or. de

Grozījums Nr. 41
Iosif Matula

Atzinuma projekts
Paragraph 6

Atzinuma projekts Grozījums

6. Uzskata, ka valsts un reģionālajām 
iestādēm būtu pienācīgi jāatbalsta 
reģionālo lidostu un ar tām saistītās 
infrastruktūras celtniecība un 
paplašināšana, un šiem darbiem būtu 
jāsniedz pienācīgs finansējums TEN-T 
tīklu, Kohēzijas fonda un ERAF ietvaros;

6. uzskata, ka valsts un reģionālajām 
iestādēm būtu pienācīgi jāatbalsta 
reģionālo lidostu un ar tām saistītās 
infrastruktūras celtniecība un 
paplašināšana, un šiem darbiem būtu 
jāsniedz pienācīgs finansējums TEN-T 
tīklu, Kohēzijas fonda un ERAF ietvaros; 
iesaka Komisijai ņemt vērā iespējas, ko 
sniedz reģionālās lidostas, kuras ir daļa 
no Eiropas savienošanas instrumentā 
iekļautā Eiropas centrālā transporta tīkla;

Or. ro

Grozījums Nr. 42
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. Uzskata, ka valsts un reģionālajām 
iestādēm būtu pienācīgi jāatbalsta 
reģionālo lidostu un ar tām saistītās 
infrastruktūras celtniecība un 
paplašināšana, un šiem darbiem būtu 

6. uzskata, ka valsts un reģionālajām 
iestādēm būtu pienācīgi jāatbalsta 
reģionālo lidostu un ar tām saistītās 
infrastruktūras celtniecība un 
paplašināšana, un šiem darbiem būtu 
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jāsniedz pienācīgs finansējums TEN-T 
tīklu, Kohēzijas fonda un ERAF ietvaros;

jāsniedz pienācīgs finansējums TEN-T 
tīklu, Kohēzijas fonda un ERAF, kā arī 
citu ES finansētu finansēšanas vadības 
instrumentu ietvaros;

Or. ro

Grozījums Nr. 43
Lena Kolarska-Bobińska

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju nodrošināt, ka 
reģionālās kravu lidostas, kā arī pasažieru 
lidostas tiek iekļautas ES programmās; 
uzsver, ka kravu lidostas var būt īpaši 
nozīmīgas reģionālajā attīstībā, pat ja 
reģionāla pasažieru lidosta nevar 
pastāvēt;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka reģionālo lidostu attīstība 
jāizvērtē, ņemot vērā atbilstoši teritoriālās 
sadarbības mērķim veiktās darbības, lai 
veicinātu līdzsvaru starp reģioniem, 
ņemot vērā pieeju lidostām un transporta 
savienojumu tīkla saskaņotu izveidi, 
nolūkā panākt teritoriālo kohēziju;

Or. pt
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Grozījums Nr. 45
Alain Cadec

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. Aicina dalībvalstis, reģionālās un 
vietējās iestādes nodrošināt, ka atbilstīgi 
konkrētam teritoriālajam novērtējumam 
lidostas iekļauj reģionu teritoriālās 
attīstības plānā vai ņem vērā reģionālās 
attīstības stratēģijās.

7. aicina dalībvalstis, reģionālās un vietējās 
iestādes nodrošināt, ka atbilstīgi konkrētam 
teritoriālajam novērtējumam lidostas 
iekļauj reģionu teritoriālās attīstības plānos
vai ņem vērā reģionālās attīstības 
stratēģijās un, ja nepieciešams, esošajās 
un turpmākajās makroreģionālajās 
stratēģijās;

Or. fr

Grozījums Nr. 46
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. Aicina dalībvalstis, reģionālās un 
vietējās iestādes nodrošināt, ka atbilstīgi 
konkrētam teritoriālajam novērtējumam 
lidostas iekļauj reģionu teritoriālās 
attīstības plānā vai ņem vērā reģionālās 
attīstības stratēģijās.

7. aicina dalībvalstis, reģionālās un vietējās 
iestādes nodrošināt, ka atbilstīgi konkrētam 
teritoriālajam novērtējumam lidostas 
iekļauj reģionu teritoriālās attīstības 
plānos, jo īpaši integrētos ilgtspējīgas 
mobilitātes plānos;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. Aicina dalībvalstis, reģionālās un 
vietējās iestādes nodrošināt, ka atbilstīgi 
konkrētam teritoriālajam novērtējumam 
lidostas iekļauj reģionu teritoriālās 
attīstības plānā vai ņem vērā reģionālās 
attīstības stratēģijās.

7. aicina dalībvalstis, reģionālās un vietējās 
iestādes nodrošināt, ka atbilstīgi konkrētam 
teritoriālajam novērtējumam, ņemot vērā 
pārrobežu sadarbību, lidostas iekļauj 
reģionu teritoriālās attīstības plānos vai 
ņem vērā reģionālās attīstības stratēģijās;

Or. ro

Grozījums Nr. 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. Aicina dalībvalstis, reģionālās un 
vietējās iestādes nodrošināt, ka atbilstīgi 
konkrētam teritoriālajam novērtējumam 
lidostas iekļauj reģionu teritoriālās 
attīstības plānā vai ņem vērā reģionālās 
attīstības stratēģijās.

7. aicina dalībvalstis, reģionālās un vietējās 
iestādes nodrošināt, ka atbilstīgi konkrētam 
teritoriālajam novērtējumam lidostas 
iekļauj reģionu teritoriālās attīstības plānos
un ņem vērā reģionālās attīstības 
stratēģijās;

Or. fr

Grozījums Nr. 49
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. Aicina dalībvalstis, reģionālās un 
vietējās iestādes nodrošināt, ka atbilstīgi 
konkrētam teritoriālajam novērtējumam 
lidostas iekļauj reģionu teritoriālās 
attīstības plānā vai ņem vērā reģionālās 
attīstības stratēģijās.

7. aicina dalībvalstis, reģionālās un vietējās 
iestādes nodrošināt, ka atbilstīgi konkrētam 
teritoriālajam novērtējumam lidostām 
reģionu teritoriālās attīstības plānos tiek
piešķirta tām atbilstošā nozīme;
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Or. es

Grozījums Nr. 50
Iosif Matula

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. Aicina dalībvalstis, reģionālās un 
vietējās iestādes nodrošināt, ka atbilstīgi 
konkrētam teritoriālajam novērtējumam 
lidostas iekļauj reģionu teritoriālās 
attīstības plānā vai ņem vērā reģionālās 
attīstības stratēģijās.

7. aicina dalībvalstis, reģionālās un vietējās 
iestādes nodrošināt, ka atbilstīgi konkrētam 
teritoriālajam novērtējumam lidostas 
iekļauj reģionu teritoriālās attīstības plānos
vai ņem vērā reģionālās attīstības 
stratēģijās; mudina Komisiju un 
dalībvalstu iestādes turpmāko partnerības 
nolīgumu kontekstā ņemt vērā reģionālo 
lidostu nozīmi;

Or. ro

Grozījums Nr. 51
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver tādu stratēģiju izstrādes, 
plānošanas un īstenošanas nozīmi, kas 
saistītas ar lidostas infrastruktūras 
attīstību un pieejamību; uzsver Eiropas 
teritoriālās sadarbības nozīmi šo 
koordinēto stratēģiju izstrādāšanā un 
noteiktu pārrobežu ieguldījumu 
steidzamību; aicina nodrošināt 
koordināciju makroreģionu līmenī, lai 
iekļautu stratēģijā padziļinātu pētījumu 
par transporta, jo īpaši gaisa transporta, 
integrāciju ar mērķi panākt patiesu 
sociālo un teritoriālo kohēziju;
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Or. fr

Grozījums Nr. 52
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a tādēļ mudina Komisiju sagatavot 
pamatu lidostas maksu sistēmas izveidei, 
kas neatspoguļo tikai vienkāršu vēlmi 
iegūt līdzekļus un spēj attiecīgi nodrošināt 
visas Eiropas gaisa transporta sistēmas 
konkurētspēju, pievēršot īpašu uzmanību 
nomaļām un salu teritorijām;

Or. es

Grozījums Nr. 53
Iosif Matula

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, cik būtiski ir palielināt 
attālāko reģionu konkurētspēju un 
veicināt to integrāciju citu reģionu vidū, 
lai novērstu ekonomiskās atšķirības, kas 
nošķir šos reģionus no pārējās Eiropas.

Or. ro


