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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikums.

Ar šo regulu paredz noteikumus, kas reglamentē Kohēzijas fonda darbību un atceļ 
Regulu (EK) Nr. 1084/2006. Dalībvalstīm, kurās NKI uz vienu iedzīvotāju ir mazāks nekā 
90 % no ES–27 valstu vidējā rādītāja, Kohēzijas fonds palīdz veikt ieguldījumus TEN-T 
transporta tīklos un vides aizsardzībā, kā arī videi labvēlīgos enerģētikas projektos. Lai 
nodrošinātu saskaņu ar Eiropas Transporta tīkliem (TEN-T) un Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu (CEF), priekšlikums paredz rezervēt 10 miljardus EUR no 2014-
2020. gada Kohēzijas fonda piešķīruma, lai finansētu galvenos transporta tīklus Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentā.  

Referenta viedoklis

Referents atbalsta Komisijas ierosinājumu, bet iestājas par ES 2020 mērķu labāku integrāciju 
ES strukturālajos instrumentos, jo īpaši, kad ir runa par finansēšanas prioritātēm. Turklāt ir
noteikti nepieciešama saskaņa starp šo regulu un regulu attiecībā uz Eiropas Transporta 
tīkliem (TEN-T) un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (CEF).

Referents apstiprina uz rezultātiem orientētu pieeju un atbalsta palielinātu (ex ante) 
nosacījumu noteikumu izmantošanu, kad ir runa par pāreju uz ilgtspējīgāku un efektīvāku 
transportu un mobilitāti, kā arī drošību, trokšņa samazināšanu, tiesību aktiem vides jomā un 
klimata un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību.

Uz transporta nozari ir attiecināmi aptuveni 24 % visu CO2 emisiju, un kopš 1990. gada tās ir 
pieaugušas par 34 %. Ņemot vērā laiku, kas vajadzīgs, lai izstrādātu un realizētu plaša mēroga 
infrastruktūras projektus, investīcijas, ko veiks nākamajos gados, noteiks transportu un 
mobilitāti nākamajos gadu desmitos. Lai nodrošinātu dzīves līmeņa standartu nākamajām ES 
pilsoņu paaudzēm, Eiropas projektiem būtu jāatbalsta ilgtspējīgi veidi, kas koncentrējas uz 
mobilitātes ķēdēm, kuras apvieno iešanu ar kājām, braukšanu ar velosipēdu, automobiļu 
kopēju lietošanu, to apvienošanu kopējai lietošanai un sabiedrisko transportu un ir pietiekami 
elastīgas, lai īstenotu jaunus mobilitātes risinājumus.

Tā kā Kohēzijas fonds un ERAF ir galvenais ES transporta finansēšanas avots, ir būtiski 
svarīgi pārcelt ES finansēšanas prioritātes to attiecīgajos ietvaros un koncentrēties uz 
investīcijām viedā un ilgtspējīgā mobilitātē, lai novērstu (vai vismaz ierobežotu) jebkādas 
turpmākas ar to saistītas ārējas izmaksas. Tas arī samazinās slogu uz turpmākajiem 
publiskajiem budžetiem reģionu, dalībvalstu un ES līmenī. Eiropa nevar vairs nevar atļauties 
atbalstīt ārkārtīgi dārgus un ilgus plaša mēroga projektus. Plaša vēriena ieceru vietā ES sāk 
pāriet uz „viedu rīcību”.

Šajā ziņā izšķirošā loma ir Eiropas pievienotajai vērtībai, un referents uzskata, ka strukturālais 
atbalsts būtu galvenokārt jāvērš uz to, lai pastiprinātu vairākveidu satiksmi un likvidētu 
trūkumus, aizpildītu trūkstošo pārrobežu posmu un nodrošinātu, ka tiek pilnībā ievēroti 
tiesību akti attiecībā uz drošību un vides, klimata un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību.
Tādēļ ir nepieciešami labāki ietekmes uz vidi novērtējumi un skaidri ex ante kritēriji, lai 
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motivētu finansējuma saņēmējus un liktu viņiem vēlreiz pārdomāt savu politiku valsts, 
reģionālajā un vietējā līmenī.

Šis viedoklis ir atspoguļots šādos grozījumos.

GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma 174. pantā paredzēts, ka 
Savienība izstrādā un veic darbības, kas 
stiprina tās ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju. Tāpēc Kohēzijas 
fondam būtu jāsniedz finansiāls 
ieguldījums projektiem vides jomā un 
Eiropas transporta tīkliem transporta 
infrastruktūras jomā.

(1) Līguma 174. pantā paredzēts, ka 
Savienība izstrādā un veic darbības, kas 
stiprina tās ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju. Tāpēc Kohēzijas 
fondam būtu jāsniedz finansiāls 
ieguldījums projektiem ar Eiropas 
pievienoto vērtību vides jomā un Eiropas 
transporta tīkliem transporta infrastruktūras 
jomā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) No Kohēzijas fonda līdzekļiem 
finansētajiem Eiropas transporta tīkla 
projektiem jāatbilst pamatnostādnēm, kas 
pieņemtas ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 7. jūlija Lēmumu 
Nr. 661/2010/ES par Savienības 
pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla 
attīstībai. Lai koncentrētu centienus, par 
prioritāriem būtu jāuzskata minētajā 
lēmumā definētie vispārējas intereses 
projekti.

(4) No Kohēzijas fonda līdzekļiem 
finansētajiem Eiropas transporta tīkla 
projektiem jāatbilst pamatnostādnēm, kas 
pieņemtas ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 7. jūlija Lēmumu 
Nr. 661/2010/ES par Savienības 
pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla 
attīstībai. Lai koncentrētu centienus, par 
prioritāriem būtu jāuzskata minētajā 
lēmumā definētie vispārējas intereses 
projekti pēc to precīzas definēšanas un to 
galveno mērķu noteikšanas.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Plānojot, izstrādājot un īstenojot 
projektus, būtu jāparedz piekļuves 
nosacījums attiecībā uz personām ar 
invaliditāti, kā minēts Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvencijas par personu ar 
invaliditāti tiesībām 9. pantā.

Pamatojums

ES un lielākā daļa dalībvalstu ir ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām puses, 
un pārējās dalībvalstis ir tās ratificēšanas procesā. Tāpēc aktīvi būtu jāuzņemas saistības 
novērst visus atlikušos šķēršļus, šajā saistībā izmantojot cita starpā kohēzijas politikas 
finansējumu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4 b) ES transporta nozare rada 24 % no 
visām CO2 emisijām ES, un kopš 
19901. gada tās radītās emisijas ir 
pieaugušas par 34 %, tāpēc pāreja uz 
lielāku atbalstu ilgtspējīgai mobilitātei ir 
izšķiroša, lai sasniegtu mērķus, kas 
izklāstīti Komisijas Baltajā grāmatā 
“Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta 
telpu — virzība uz konkurētspējīgu un 
resursefektīvu transporta sistēmu” un 
attiecīgajā Eiropas Parlamenta 
2011. gada 15. decembra rezolūcijā;
__________________
1 sk. Eiropas Vides aģentūra (2009): 
ziņojums Nr. 9/2009 “Greenhouse gas 
emission trends and projektions in Europe 
2009” (“Tendences un nākotnes 
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perspektīvas siltumnīcefekta gāzu emisiju 
jomā Eiropā 2006.gadā”). Kioto mērķu 
sasniegšanas gaita
2 COM(2011)0144 
3 P7_TA(2011)0584 

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4 c) Ņemot vērā to, ka daudzos reģionos 
kopš “Dzelzs priekškara krišanas” ir 
pieaudzis trūkstošo posmu skaits 
ilgtspējīgos pārrobežu savienojumos, 
piemēram, dzelzceļā, ES būtu jāpiešķir 
prioritāte pārrobežu savienojumu 
atdzīvināšanai, jo īpaši starp un uz 
jaunajām dalībvalstīm, jo šie projekti 
nodrošina reālu Eiropas pievienoto 
vērtību, vienlaikus veicinot vides, klimata 
un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību 
un uzlabojot piekļuvi Eiropas transporta 
tīkliem (TEN-T);

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
4.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4d) Eiropas pilsētās 90 % visu braucienu 
ar automobili ir īsāki nekā 6 km, un tādēļ 
tie satur ievērojamu potenciālu, lai 
mainītu pārvietošanās veidu, pārejot uz 
iešanu kājām, braukšanu ar velosipēdu 
un sabiedrisko transportu;

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
4.e apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4 e) Ir nepieciešamas jaunas 
finansēšanas prioritātes, jo lielākā daļa 
transporta investīciju, ko nodrošināja 
Kohēzijas fonds, agrāk tika novirzītas 
autoceļu transportam, lai gan autoceļu 
transports jau tagad veido 72 % visu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju, kas rodas 
Savienības transporta nozarē1;
__________________
1 sk. Eiropas Vides aģentūra (2011): EVA 
ziņojums Nr. 7/2011 „TERM 2011: 
transport indicators tracking progress. 
towards environmental targets in Europe” 
(vides mērķu Eiropā sasniegšanas gaitas 
transporta rādītāji).

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai būtu ņemtas vērā Kohēzijas fonda 
konkrētās vajadzības un nodrošināta 
atbilsme stratēģijā “Eiropa 2020” 
paredzētajam, ka kohēzijas politikai būtu 
jāatbalsta nepieciešamība nodrošināt 
gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi, 
Regulas (ES) Nr. [..]/2012 (KNR) 
tematisko mērķu tvērumā jānoteic 
ieguldījumu prioritātes.

(6) Lai būtu ņemtas vērā Kohēzijas fonda 
konkrētās vajadzības un nodrošināta 
atbilsme stratēģijā “Eiropa 2020” 
paredzētajam, ka kohēzijas politikai būtu 
jāatbalsta teritoriālās kohēzijas princips 
un nepieciešamība nodrošināt gudru, 
ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi, 
vienlaikus līdz minimumam samazinot 
ārējās izmaksas, Regulas (ES) 
Nr. [..]/2012 (KNR) tematisko mērķu 
tvērumā jānoteic ieguldījumu prioritātes.

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 195. pantā noteikts, ka Savienība 
papildina dalībvalstu rīcību tūrisma 
nozarē, jo īpaši veicinot Savienības 
uzņēmumu konkurētspēju šajā nozarē;

Pamatojums

Kops stāšanās spēkā tūrisms tiek skaidri definēts kā viena no politikas jomām, kur ES var 
rīkoties. Šīs izmaiņas nepieciešams atspoguļot tiesību aktos un finansēšanas noteikumos.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Vienots rādītāju kopums programmas 
īstenošanas progresa vērtēšanai būtu 
jāizklāsta, jau pirms dalībvalstis izstrādā 
darbības programmu projektus. Minētie 
rādītāji būtu jāpapildina ar īpašiem 
programmu rādītājiem.

(7) Atbilstoši uz rezultātiem vērstai 
pieejai, kas pamatota uz stratēģiju 
“Eiropa 2020”, vienots rādītāju kopums 
programmas īstenošanas progresa 
vērtēšanai būtu jāizklāsta, jau pirms 
dalībvalstis izstrādā darbības programmu 
projektus. Minētie rādītāji būtu jāpapildina 
ar īpašiem programmu rādītājiem.

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ieguldījumus vides jomā, tostarp ar 
ilgtspējīgu attīstību un enerģētiku saistītās 
jomās, kurās rodami ieguvumi videi;

(a) ieguldījumus vides jomā, tostarp ar 
ilgtspējīgu attīstību, ilgtspējīgu tūrismu un 
atjaunojamo resursu enerģētiku saistītās 
jomās, kurās rodami ieguvumi videi;

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
3. pants – a apakšpunkts – v punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(v) veicinot pilsētām paredzētas ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni saistītas 
stratēģijas.

(v) veicinot reģionālām, vietējām, lauku 
teritorijām un pilsētām paredzētas ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni saistītas 
stratēģijas, jo īpaši attiecībā uz 
vairākveidu ilgtspējīgu transportu un 
mobilitāti.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
3. pants – d apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) veicināt ilgtspējīgu transportu un
novērst sastrēgumus galvenajās tīkla 
infrastruktūrās, rīkojoties šādi:

(e) veicināt efektīvu vairākveidu 
transporta kombinēšanu, kas vērsta uz
ilgtspējīgu, drošu un ekoloģiski efektīvu
transportu un mobilitāti, koncentrējoties uz 
pastāvošo infrastruktūru uzlabošanu, 
trūkstošo pārrobežu savienojumu 
izveidošanu un sastrēgumu novēršanu
galvenajās tīkla infrastruktūrās, ieskaitot 
savienojumus ar reģionālām, vietējām un 
lauku teritorijām un pilsētām:

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
3. pants – d apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) atbalstot multimodālu Eiropas vienoto 
transporta telpu ar ieguldījumiem Eiropas 
transporta tīklā;

(i) atbalstot ilgtspējīgu, drošu un efektīvu 
vairākveidu Eiropas vienoto transporta 
telpu ar ieguldījumiem Eiropas transporta 
tīklā, vienlaikus koncentrējoties uz to 
dalībvalstu integrēšanu, kuras pievienojās 
Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā 
vai vēlāk, un to infrastruktūras 
vajadzībām, balstoties uz solidaritāti un 
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teritoriālo kohēziju;

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
3. pants – d apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) izstrādājot videi draudzīgas transporta
sistēmas ar zemu oglekļa dioksīda emisijas 
līmeni, tostarp veicinot ilgtspējīgu 
mobilitāti pilsētās;

(ii) uzlabojot energoefektivitāti transporta
nozarē, attīstot efektīvu vairākveidu 
transporta kombinēšanu, kas vērsta uz 
ilgtspējīgu, drošu, viedu un savstarpēji 
savietojamu transportu un mobilitāti; 
koncentrējoties uz to, lai veicinātu 
vairākveidu sabiedriskā transporta ķēdes, 
ko veido sabiedriskais transports, iešana 
kājām, riteņbraukšana, automobiļa 
kopēja izmantošana un koplietojamu 
automobiļu izmantošana; atbalsts šīm 
darbībām ir saistīts ar priekšnoteikumu,
lai tiktu pieņemts ilgtspējīgs pilsētas 
mobilitātes plāns (SUMP);

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
3. pants – d apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) attīstot visaptverošas, kvalitatīvas un 
savstarpēji izmantojamas dzelzceļa 
sistēmas;

iii) veicinot optimālu satiksmes attīstību, 
ko panāk, ieviešot viedās un pieejamas 
transporta sistēmas, piemēram, attīstot 
visaptverošas, kvalitatīvas un savstarpēji 
izmantojamas dzelzceļa sistēmas, 
vienlaikus jo īpaši izmantojot ERTMS un 
samazinot dzelzceļu kravu pārvadājamu 
radīto troksni tā izcelsmes vietā; atbalstot 
videi draudzīgus autobusu pakalpojumus 
un ilgtspējīgu ūdensceļu transportu;

Grozījums Nr. 17
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Regulas priekšlikums
3. pants – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e a) stiprināt Komisijas koordinatora 
funkcijas (MOVE un REGI 
ģenerāldirektorātus), lai veicinātu lielāku 
finansēšanas efektivitāti un stimulētu 
Kohēzijas fonda potenciāla izmantošanu
pilnā apmērā;

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopējos rādītājus, kas izklāstīti šīs regulas 
pielikumā, izmanto attiecīgos gadījumos
un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. [..]/2012 
[KNR] 24. panta 3. punktu. Kopējo rādītāju 
atskaites vērtība ir nulle, un šo rādītāju
kumulatīvās mērķvērtības nosaka 
2022. gadam.

Komisija pilnveido kopējo rādītāju 
sarakstu, ņemot vērā cita starpā ārējo 
izmaksu samazināšanu, klimata 
aizsardzību un negadījumu skaita, gaisa 
piesārņojuma un trokšņa samazināšanu,
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [..]/2012 
[KNR] 24. panta 3. punktu un 
noteikumiem Eiropas Parlamenta 
rezolūcijā par Ceļvedi uz Eiropas vienoto 
transporta telpu — virzību uz 
konkurētspējīgu un resursefektīvu 
transporta sistēmu [2011/2096(INI)].
Kopējo rādītāju atskaites vērtība ir nulle, 
un kumulatīvās mērķvērtības nosaka 
2022. gadam.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Programmas īpašo rezultātu rādītājiem 
par atskaites vērtībām izmanto jaunākos 
pieejamos datus un mērķvērtības nosaka 
2022. gadam, bet tos var izteikt gan 

3. Programmas īpašo rezultātu rādītājiem 
par atskaites vērtībām izmanto jaunākos 
pieejamos datus un mērķvērtības nosaka 
2022. gadam, un tos izsaka gan 
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kvantitatīvā, gan kvalitatīvā izteiksmē. kvantitatīvā, gan kvalitatīvā izteiksmē.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Novērtēšana

Komisija vēlākais līdz 2017. gada 
31. decembrim Eiropas Parlamentam 
iesniedz novērtējuma ziņojumu par šajā 
regulā izklāstīto mērķu īstenošanu.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
7. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc 
programmas darbības beigām Komisija 
veic tās ietekmes un Eiropas pievienotās 
vērtības ex post novērtējumu un nosūta 
novērtējuma ziņojumu Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, un 
Reģionu komitejai.

Pamatojums

Nodrošina „kopīgo noteikumu” regulas 50. panta nosacījumu izpildi.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
Pielikums – 6. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

Notekūdeņu attīrīšana cilvēku ekvivalents Modernizētās 
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ūdensapgādes apkalpoto 
iedzīvotāju skaita 

pieaugums
Grozījums

Notekūdeņu attīrīšana cilvēku ekvivalents Notekūdeņu attīrīšanas 
papildu jauda

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
Pielikums – 13. rinda

Komisijas ierosinātais teksts

Daba un bioloģiskā 
daudzveidība

hektāri Dzīvotņu platība, kurai ir 
augstāks aizsardzības 

statuss
Grozījums

Daba un bioloģiskā 
daudzveidība

hektāri Atjaunotu biotopu
dzīvotņu platība

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
Pielikums – 22.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Dzelzceļš km Jauno dzelzceļa līniju 
kopējais garums

km Rekonstruēto vai 
modernizēto dzelzceļa 
līniju kopējais garums

Grozījums

Dzelzceļš km Jauno dzelzceļa līniju 
kopējais garums

km Rekonstruēto vai 
modernizēto dzelzceļa 
līniju kopējais garums

skaits Jaunuzbūvēti, 
rekonstruēti vai 
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modernizēti pārrobežu 
posmi

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
Pielikums – 22.b un 22c rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Transports
Dzelzceļš km Jauno dzelzceļa līniju 

kopējais garums
km Rekonstruēto vai 

modernizēto dzelzceļa 
līniju kopējais garums

Grozījums

Transports
Dzelzceļš km Jauno dzelzceļa līniju 

kopējais garums
km Rekonstruēto vai 

modernizēto dzelzceļa 
līniju kopējais garums

tonnkilometri Kravu pārvadājumos 
pārvadāto preču 

pieaugums

pasažieri/km Pa dzelzceļu pārvadāto 
pasažieru skaita 

pieaugums

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
Pielikums – 22.d rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Transports
Dzelzceļš km Jauno dzelzceļa līniju 

kopējais garums
km Rekonstruēto vai 

modernizēto dzelzceļa 
līniju kopējais garums



AD\905930LV.doc 15/19 PE486.019v02-00

LV

Grozījums

Transports
Dzelzceļš km Jauno dzelzceļa līniju 

kopējais garums
km Rekonstruēto vai 

modernizēto dzelzceļa 
līniju kopējais garums

km Ar ERTMS aprīkoto 
dzelzceļa līniju kopējais 

garums

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
Pielikums – 24.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Autoceļi km Jaunuzbūvēto autoceļu 
kopējais garums

km Rekonstruēto vai 
modernizēto autoceļu 
kopējais garums

Grozījums

Autoceļi km Jaunuzbūvēto autoceļu 
kopējais garums

km Rekonstruēto vai 
modernizēto autoceļu 
kopējais garums

skaits Jaunuzbūvēti, 
rekonstruēti vai 
modernizēti pārrobežu 
posmi

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
Pielikums – 25.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Pilsētas transports pasažieru braucieni Pasažieru braucienu 
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palielinājums atbalstītajā 
pilsētas transportā

Grozījums

Pilsētas transports pasažieru braucieni Pasažieru braucienu 
palielinājums atbalstītajā 

pilsētas transportā
procenti Izmaiņas sabiedriskā 

transporta veidos un 
nemotorizētajā kustībā, 
piemēram, kājām iešanā 

un riteņbraukšanā

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
Pielikums – 25.b rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Pilsētas transports pasažieru braucieni Pasažieru braucienu 
palielinājums atbalstītajā 

pilsētas transportā 
Grozījums

Pilsētas transports pasažieru braucieni Pasažieru braucienu 
palielinājums atbalstītajā 

pilsētas transportā 
ekoloģiski efektīvāki 

transportlīdzekļi
Transportlīdzekļu skaita 
pieaugums un ekoloģiski 

efektīvāka pilsētas 
transporta saistītās 

infrastruktūras attīstība

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
Pielikums – 26.a rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Iekšējie ūdensceļi tonnkilometri Pa uzlabotiem iekšējiem 
ūdensceļiem pārvadāto 

kravu apjoma pieaugums
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Grozījums

Iekšējie ūdensceļi tonnkilometri Pa uzlabotiem iekšējiem 
ūdensceļiem pārvadāto 

kravu apjoma pieaugums
pasažieru braucieni To cilvēku skaita 

pieaugums, kuri izmanto 
iekšzemes ūdensceļu 

transporta pakalpojumus

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
Pielikums – 26.b rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ietekme uz klimatu CO2 ekvivalenti miljonos 
tonnu

Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju izmaiņas, kas 
izriet no līdzfinansētiem 
pasākumiem

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
Pielikums – 26.c rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tūrisms EUR Ieguldījumu apjoms 
viedā un ilgtspējīgā 

mobilitātē
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
Pielikums – 26.d, 26.e un 26.f rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tūrisms EUR To ieguldījumu apjoms, 
kuri veikti nolūkā uzlabot 
tūrisma pakalpojumu 
pieejamību personām ar 
ierobežotām 
pārvietošanās spējām

EUR To ieguldījumu apjoms, 
kuri veikti veloceļu tīklos

EUR To ieguldījumu apjoms, 
kuri veikti dabas, 
kultūras, rūpnieciskajā 
un vēsturiskajā 
mantojumā
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