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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikumu kopums attiecībā uz pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”, kas izstrādāts, pilnībā 
ievērojot Komisijas paziņojumu „Stratēģijas „Eiropa 2020” budžets”, pilnībā atbalsta 
stratēģiju „Eiropa 2020”, kurā norādīts, ka pētniecībai un inovācijai ir galvenā nozīme 
pārdomātas, ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes mērķu sasniegšanā. Kopumā ir iekļauti 
priekšlikumi izveidot:

1) pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” (Līgums par Eiropas Savienības darbību — LESD);
2) atsevišķu dalības un pētījumu rezultātu izplatīšanas noteikumu kopumu (LESD);
3) atsevišķu īpašu programmu pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” īstenošanai (LESD), kā 
arī
4) atsevišķu priekšlikumu attiecībā uz pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” daļām, kas atbilst 
Euratom līgumam.

Vispārīgais politikas izklāsts un pamatojums šiem tiesību aktu priekšlikumiem ir sniegts 
Komisijas paziņojumā, kas pieņemts vienlaicīgi ar minētajiem priekšlikumiem un kas aptver 
vairākus transversālus aspektus, tādus kā vienkāršošana un tas, kā ir nostiprināta pieeja 
inovācijai.

Pamatprogramma „Apvārsnis 2020” sniedz tiešu ieguldījumu to būtiskāko sabiedrības 
problēmu risināšanā, kas minētas stratēģijā „Eiropa 2020” un tās pamatiniciatīvās. Vienlaikus 
tā palīdzēs panākt Eiropas vadošo lomu rūpniecībā. Tā arī palielinās zinātniskās bāzes 
izcilību, kas ir būtiska Eiropas ilgtspējībai, kā arī pārticībai un labklājībai ilgtermiņā. Lai 
sasniegtu šos mērķus, priekšlikumos ir paredzēts vispusīgs atbalsts, ko integrē visā 
pētniecības un inovācijas ciklā. Tāpēc pamatprogramma „Apvārsnis 2020” apvieno un 
nostiprina darbības, ko pašlaik finansē Septītā pētniecības pamatprogramma, tās 
Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas daļas, kuras attiecas uz inovāciju, un Eiropas 
Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT). Tādējādi attiecīgie priekšlikumi ir arī izstrādāti tā, lai 
nodrošinātu būtisku vienkāršošanu dalībnieku interesēs.

Pamatprogramma un īpašā programma

Transporta un tūrisma komiteja saņēma divus dokumentus: regulu COM(2011)0809, kurai ir 
piemērojama koplēmuma procedūra, un dokumentu COM(2011)0811, kuram ir piemērojama 
apspriežu procedūra. Tā kā apspriežu procedūras ietvaros Eiropas Parlamentam ir tikai 
ierobežota loma un nav reālas iespējas pārrunāt saturu ar Padomi, atzinuma sagatavotāja 
nolēma iesaistīt Transporta un tūrisma komiteju pamatprogrammas izstrādē un laika gaitā 
ieviest svarīgus īpašās programmas elementus pamatprogrammā. Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteja norādīja, ka tā varēs pielietot tādu pašu pieeju. 

Šā atzinuma sagatavotāja vēlējās ieguldīt īpašu darbu tikai transporta sadaļā, jo šis būs 
Transporta un tūrisma komitejas atzinums. Programmā „Apvārsnis 2020” transporta 
dimensija ir aplūkota no videi draudzīga, intelektiska un integrēta transporta viedokļa. 
Atzinuma sagatavotāja vēlējās turpināt darbu šajā virzienā, vienlaikus nodrošinot atbilstību 
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Eiropas Parlamenta Transporta un tūrisma komitejas paustajai nostājai iepriekš pieņemtajos 
ziņojumos.

Tādējādi atzinuma sagatavotāja vēlējās īpaši uzsvērt būtiskus transporta politikas aspektus, 
piemēram, ES energoapgāde, energoresursu dažādošana transporta jomā, kā arī transporta 
ietekme uz vidi.

Ņemot vērā spēcīgo ekonomisko konkurenci pasaules līmenī transporta jomā, atzinuma 
sagatavotāja vēlējās atgādināt, ka ir svarīgi uzturēt un pastiprināt Eiropas Savienības attīstību 
un inovācijas šajā nozarē, lai atjaunotu izaugsmi un radītu darbavietas.

Turklāt, ņemot vērā izmaiņas Eiropas demogrāfijā un eiropiešu dzīvesveidā un vēlmi veidot 
efektīvu un konkurētspējīgu iekšējo tirgu, ziņojumā ir īpaši uzsvērta transporta sistēmu 
kvalitāte, kurām jābūt multimodālām, un atgādina, ka liels uzdevums ir mobilitāte pilsētu 
rajonos. Šim nolūkam ir jāatbalsta zināšanu un inovāciju kopienas (ZIK) izveide pilsētu 
mobilitātes jomā.

Visbeidzot, atzinuma sagatavotāja vēlējās atkārtoti uzsvērt transporta svarīgo sociālo lomu, jo 
īpaši attiecībā uz visneaizsargātāko sabiedrības daļu, un to, ka laba plānošana ļauj nodrošināt 
teritoriālo kohēziju un cīnīties pret nevienlīdzību.

„Apvārsnis 2020” un Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI)

Programma „Apvārsnis 2020” un Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) —
vēl viens svarīgs pasākums ES budžetā transporta nozarē — ir jāsaskaņo, lai garantētu 
savstarpējo papildināmību, vienlaikus izvairoties no iespējamās pārklāšanās. Svarīgi ir arī, lai 
koordinācija starp Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un stratēģiju 
„Apvārsnis 2020” nodrošinātu, ka netiek pārtraukta pētniecības un inovāciju ķēde, kas noved 
pie infrastruktūras izmantošanas. Tam būs īpaši svarīga nozīme laikā, kad transporta, 
enerģētikas un IKT nozarēs būs vajadzīgi ievērojami tehnoloģiski uzlabojumi, lai palīdzētu 
ES sasniegt tās tālejošos stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzītos mērķus.

Ir svarīgi uzsvērt, ka jebkurš atbalsts pētniecības un inovāciju darbībām, ko piešķir ar finanšu 
instrumentu starpniecību, tiks papildināts, izmantojot ar stratēģiju „Apvārsnis 2020” saistītus 
finanšu instrumentus.

GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienība ir apņēmusies sasniegt 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus, proti, 
nodrošināt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu 
izaugsmi, uzsverot pētniecības un 
inovācijas kā galveno sociālo un 
ekonomisko labklājību un vides ilgtspēju 
veicinošo faktoru nozīmi un nosakot savu 
mērķi līdz 2020. gadam palielināt tēriņus 
pētniecībai un izstrādei līdz 3 % no 
iekšzemes kopprodukta (IKP), vienlaikus 
izstrādājot inovācijas intensitātes rādītāju. 
Šajā saistībā pamatiniciatīvā “Inovācijas 
savienība” ir izklāstīta stratēģiska un 
integrēta pieeja pētniecībai un inovācijai, 
nosakot satvaru un mērķus, kuru 
sasniegšana nākotnē jāveicina ar 
Savienības pētniecībai un inovācijai 
piešķirto finansējumu. Pētniecība un 
inovācija ir arī galvenie faktori citās 
stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvās, 
konkrēti tādās kā “Resursu ziņā efektīva 
Eiropa”, “Rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetā” un “Eiropas 
digitalizācijas programma”. Turklāt to 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā, kuri saistīti ar pētniecību un 
inovāciju, galvenā loma jāuzņemas 
kohēzijas politikai, nodrošinot spēju 
veidošanu un “kāpnes” uz izcilību.

(3) Savienība ir apņēmusies sasniegt 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus, proti, 
nodrošināt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu 
izaugsmi, uzsverot pētniecības un 
inovācijas kā galveno sociālo un 
ekonomisko labklājību un vides ilgtspēju 
veicinošo faktoru nozīmi un nosakot savu 
mērķi līdz 2020. gadam palielināt tēriņus 
pētniecībai un izstrādei līdz 3 % no 
iekšzemes kopprodukta (IKP), vienlaikus 
izstrādājot inovācijas intensitātes rādītāju. 
Šajā saistībā pamatiniciatīvā “Inovācijas 
savienība” ir izklāstīta stratēģiska un 
integrēta pieeja pētniecībai un inovācijai, 
nosakot satvaru un mērķus, kuru 
sasniegšana nākotnē jāveicina ar 
Savienības pētniecībai un inovācijai 
piešķirto finansējumu. Pētniecība un 
inovācija ir arī galvenie faktori citās 
stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvās, 
konkrēti tādās kā “Resursu ziņā efektīva 
Eiropa”, “Rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetā” un “Eiropas 
digitalizācijas programma”. Turklāt to 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā, kuri saistīti ar pētniecību un 
inovāciju, galvenā loma jāuzņemas 
kohēzijas politikai, nodrošinot spēju 
veidošanu un “kāpnes” uz izcilību.
Atbalstot reģionus, kuri ir vistālāk no 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu 
īstenošanas, būtu jāņem vērā atšķirības 
reģionu attīstības līmenī un ieguldījumos, 
kas veltīti pētniecībai un inovācijai, šim 
nolūkam izmantojot konkrētas darbības 
un/vai programmas;

Pamatojums

Atšķirīgie attīstības līmeņi reģionos, jo īpaši attiecībā uz pētniecību un inovāciju, nozīmē to, 
ka daži reģioni vēl joprojām ir tālu no stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu īstenošanas. 
Tādējādi dažus reģionus vajadzētu atbalstīt ar konkrētām darbībām, lai palīdzētu tiem 
pietuvoties stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu īstenošanai atbilstīgi to ieguldījumu līmenim 
pētniecībā un inovācijā.
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Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Baltajā grāmatā “Ceļvedis uz 
Eiropas vienoto transporta telpu —
virzība uz konkurētspējīgu un 
resursefektīvu transporta sistēmu”1

Komisija pauž uzskatu, ka pētniecības un 
inovāciju politikai transporta jomā 
vajadzētu sniegt arvien lielāku un 
noturīgu atbalstu būtisku tehnoloģiju 
izstrādei, lai pārveidotu Eiropas 
transporta sistēmu par modernu, efektīvu, 
noturīgu un pieejamu pakalpojumu. 
Baltajā grāmatā ir izvirzīts mērķis līdz 
2050. gadam samazināt siltumnīcefekta 
gāzu emisijas par 60 % salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni.
__________________
1 COM(2011)0144

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku 
ietekmi, pamatprogrammai
“Apvārsnis 2020” būtu jārada cieša 
sinerģija ar citām Savienības programmām 
tādās jomās kā izglītība, kosmoss, vide, 
konkurētspēja un MVU, iekšējā drošība, 
kultūra un plašsaziņas līdzekļi, un sinerģija 
ar kohēzijas politikas fondiem un lauku 
attīstības politiku, kas var īpaši palīdzēt 
nostiprināt valstu un reģionālās pētniecības 
un inovācijas spējas pārdomātu 
specializācijas stratēģiju kontekstā.

(26) Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku 
ietekmi, pamatprogrammai
“Apvārsnis 2020” būtu jārada cieša 
sinerģija ar citām Savienības programmām 
tādās jomās kā izglītība, kosmoss,
transports, vide, konkurētspēja un MVU, 
iekšējā drošība, kultūra un plašsaziņas 
līdzekļi, un sinerģija ar kohēzijas politikas 
fondiem, lauku attīstības politiku un 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu, kas var īpaši palīdzēt 
nostiprināt valstu un reģionālās pētniecības 
un inovācijas spējas pārdomātu 
specializācijas stratēģiju kontekstā.
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Pamatojums

Ir jāizveido saikne starp pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” un Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu, ņemot vērā to, ka, ja ir jāsasniedz Transporta baltajā grāmatā 
izvirzītie mērķi, svarīgi ir koncentrēt uzmanību uz pārdomātu ekoloģisko transportu, bet to 
var īstenot, tikai finansējot pētniecību un inovācijas transporta jomā.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lielāka ietekme būtu arī jāsasniedz, 
apvienojot pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” un privātā sektora 
līdzekļus publiskā un privātā sektora 
partnerībās tajās būtiskākajās jomās, kurās 
pētniecība un inovācija varētu veicināt 
Eiropas vērienīgāku konkurētspējas mērķu 
sasniegšanu un palīdzēt atrisināt 
sabiedrības problēmas. Publiskā un privātā 
sektora partnerības, kas izveidotas kā 
kopīgas tehnoloģiju ierosmes atbilstoši 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Lēmumam 
Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas 
Septīto pamatprogrammu pētniecībai, 
tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu 
pasākumiem (2007. līdz 2013. gads), var 
tikt turpinātas, izmantojot mērķim vairāk 
pielāgotas struktūras.

(29) Lielāka ietekme būtu arī jāsasniedz, 
apvienojot pamatprogrammu 
“Apvārsnis 2020” un privātā sektora 
līdzekļus publiskā un privātā sektora 
partnerībās, tajās būtiskākajās jomās, kurās 
pētniecība un inovācija varētu veicināt 
Eiropas vērienīgāku konkurētspējas mērķu 
sasniegšanu un palīdzēt atrisināt 
sabiedrības problēmas. Publiskā un privātā 
sektora partnerības, kas izveidotas kā 
kopīgas tehnoloģiju ierosmes atbilstoši 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Lēmumam 
Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas 
Septīto pamatprogrammu pētniecībai, 
tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu 
pasākumiem (2007. līdz 2013. gads), var 
tikt turpinātas, izmantojot mērķim vairāk 
pielāgotas struktūras, un var veidot arī 
jaunas partnerības.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
centrāla nozīme stratēģijas “Eiropa 2020” 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanā, jo tā 

Pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” ir 
centrāla nozīme stratēģijas “Eiropa 2020” 
gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanā, jo tā 
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nodrošina vienotu stratēģisko satvaru 
Savienības pētniecības un inovācijas 
finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis privātā ieguldījuma piesaistīšanai, 
radot jaunas darba vietas un nodrošinot 
Eiropas ilgtspējīgu izaugsmes un 
konkurētspēju ilgtermiņā.

nodrošina vienotu stratēģisko satvaru 
Savienības pētniecības un inovācijas 
finansējumam un tādējādi darbojas kā 
līdzeklis privātā ieguldījuma piesaistīšanai, 
radot jaunas darba vietas un nodrošinot 
Eiropas ilgtspējīgu izaugsmes un 
konkurētspēju ilgtermiņā, samazinot 
atšķirību pētniecības un inovācijas līmenī 
ES mazāk attīstītajos reģionos ar īpašām 
darbībām un programmām.

Pamatojums

Šī atsauce jau ir iekļauta apsvērumos, bet tā būtu jāiekļauj arī pašā regulā pantā “Savienības 
pievienotā vērtība”. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš atšķirīgajiem attīstības līmeņiem saistībā 
ar ieguldījumiem pētniecībā un inovācijās.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) tām ir cieša ekonomiskā un 
ģeogrāfiskā saikne ar Savienību;

(iii) tām ir cieša ekonomiskā un 
ģeogrāfiskā saikne ar Savienību vai tās 
uztur īpašas vēsturiskas un kultūras 
saiknes ar Savienības dalībvalstīm;

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai nodrošinātu, ka atbalstītās prioritātes 
un darbības atbilst mainīgajām vajadzībām 
un tiek veiktas, ņemot vērā zinātnes, 
tehnoloģijas, inovācijas, tirgu un 
sabiedrības attīstību, turklāt inovācija 
ietver uzņēmējdarbības, organizatoriskus 
un sociālus aspektus.

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai nodrošinātu, ka atbalstītās prioritātes 
un darbības atbilst mainīgajām vajadzībām 
un tiek veiktas, ņemot vērā zinātnes, 
tehnoloģijas, inovācijas, tirgu un 
sabiedrības attīstību, turklāt inovācija 
ietver uzņēmējdarbības, organizatoriskus 
un sociālus aspektus. Tehnoloģiju 
neitralitāte ir ļoti būtisks priekšnoteikums, 
lai inovāciju politika būtu efektīva.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai tiktu papildinātas citas Savienības 
finansējuma programmas, tostarp 
struktūrfondi.

Pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” īsteno 
tā, lai tiktu papildinātas citas Savienības 
finansējuma programmas, tostarp 
struktūrfondi, Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instruments, kā arī 
konkrētas programmas un pasākumi, lai 
sniegtu atbalstu un kompensācijas 
atbilstīgi kohēzijas un reģionālās politikas 
nostādnēm.

Pamatojums

Konsekvences un efektivitātes dēļ vajadzētu nodrošināt, ka pamatprogramma 
„Apvārsnis 2020” un ES finansēšanas programmas, jo īpaši Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instruments un struktūrfondi, kuros būtu jāņem vērā arī specifiskas 
programmas un pasākumi, cits citu papildina.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
19. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Publiskā un privātā sektora 
partnerības līdzekļu izvietošanai izmanto 
pārredzamas procedūras, un, lai 
nodrošinātu lielāku elastību, līdzekļus var 
izmaksāt, vai nu pamatojoties uz 
konkurētspējīgiem uzaicinājumiem 
iesniegt priekšlikumus, vai arī pamatotos 
gadījumos piešķirt tieši konkrētiem 
pasākumiem.

Grozījums Nr. 10
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Regulas priekšlikums
19. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) pasākumos, kas atbilst ES 
politiskajām prioritātēm;

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
I pielikums – 14. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība un bioekonomika;

(b) pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība, ilgtspējīgs tūrisms un 
bioekonomika;

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
I pielikums – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis “Visiem atvērta, 
inovatīva un droša sabiedrība” ietver arī 
pasākumu plaisas mazināšanai starp 
pētniecību un inovāciju ar īpašiem 
pasākumiem izcilības izvēršanai mazāk 
attīstītos Savienības reģionos.

Konkrētais mērķis “Visiem atvērta, 
inovatīva un droša sabiedrība” ietver arī 
pasākumu plaisas mazināšanai starp 
pētniecību un inovāciju ar īpašiem 
pasākumiem izcilības izvēršanai mazāk 
attīstītos Savienības reģionos, jo īpaši 
tālākajos reģionos atbilstīgi to 
specifiskajām īpašībām, kas minētas 
LESD 174., 349. un 355. pantā.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2. iedaļa – 1. punkts – 1.3. apakšpunkts – 1.3.3. punkts – e apakšpunkts –
1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dizaina lietošana un konverģējošu 
tehnoloģiju attīstīšana, lai radītu jaunas 
uzņēmējdarbības iespējas, tostarp tādu 
materiālu saglabāšana, kam ir vēsturiska 
vai kultūras vērtība.

Dizaina lietošana un konverģējošu 
tehnoloģiju attīstīšana, lai radītu jaunas 
uzņēmējdarbības iespējas, tostarp tādu 
materiālu saglabāšana, kam ir vēsturiska 
vai kultūras vērtība, kā arī lai uzlabotu 
ekotūrismu un noturīgu tūrisma 
galamērķu tīklu vēstures, kultūras, 
rūpniecības un dabas mantojuma jomā.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība un bioekonomika

2. Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga 
lauksaimniecība, jūras zinātniskā un 
tehniskā pētniecība, ilgtspējīgs tūrisms un 
bioekonomika

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 3. punkts – 2.3. apakšpunkts – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) Mērķis ir uzlabot sakaru veidošanu 
un informāciju Eiropas ekotūrisma un 
noturīga tūrisma potenciālā, tādējādi 
labāk aizsargājot kultūras, vēstures, 
rūpniecības un dabas mantojumu.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 3. punkts – 3.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs attīstības paātrināšanai būs vajadzīga Šīs attīstības paātrināšanai būs vajadzīga 
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stratēģiska pieeja Savienības līmenī, kura 
aptver enerģijas piedāvājumu, 
pieprasījumu un izmantojumu ēkās, 
pakalpojumos, transportā un rūpnieciskajās 
vērtības ķēdēs. Tas nozīmē, ka būs 
jāpielāgo resursi visā Savienībā, tostarp 
kohēzijas politikas fondi, jo īpaši 
izmantojot valsts un reģionālas pārdomātas 
specializācijas stratēģijas, emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ETS), publisko 
iepirkumu un citus finansēšanas 
mehānismus. Šim nolūkam būs arī 
vajadzīga atjaunojamu energoresursu un 
energoefektivitātes reglamentācijas un 
izmantošanas politika, pielāgota tehniskā 
palīdzība un spēju veidošana, lai likvidētu 
netehnoloģiskus šķēršļus.

stratēģiska pieeja Savienības līmenī, kura 
aptver enerģijas piedāvājumu, 
pieprasījumu un izmantojumu ēkās, 
pakalpojumos, transportā un rūpnieciskajās 
vērtības ķēdēs. Tas nozīmē, ka būs 
jāpielāgo resursi visā Savienībā, tostarp 
kohēzijas politikas fondi, jo īpaši 
izmantojot valsts un reģionālas pārdomātas 
specializācijas stratēģijas, emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas (ETS), publisko 
iepirkumu un citus finansēšanas 
mehānismus. Šim nolūkam būs arī 
vajadzīga atjaunojamu energoresursu un 
energoefektivitātes reglamentācijas un 
izmantošanas politika, pielāgota tehniskā 
palīdzība un spēju veidošana, lai likvidētu 
netehnoloģiskus šķēršļus. Attiecībā uz 
attālākajiem reģioniem ir jālemj par 
iespēju radīt stimulus, lai dotu tiem 
iespēju attīstīt atjaunojamos enerģijas 
avotus un tādējādi gūt alternatīvu 
enerģētikas potenciālu, samazinot 
atkarību no fosilā kurināmā.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vieds, videi draudzīgs un integrēts 
transports

4. vieds, videi nekaitīgs un integrēts 
transports un mobilitāte

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrētais mērķis ir nodrošināt Eiropas 
transporta sistēmu, kas ir resursu ziņā 
efektīva, nekaitīga videi, droša un
integrēta, pilsoņu, ekonomikas un

Konkrētais mērķis ir nodrošināt Eiropas 
transporta sistēmu, kas ir resursu ziņā 
efektīva, nekaitīga klimatam un videi, 
droša un sadarbspējīga pilsoņu, lietotāju, 
darba ņēmēju un darbinieku un
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sabiedrības labā. ekonomikas, kā arī sabiedrības labā.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropai ir jāsaskaņo augošās pilsoņu
mobilitātes vajadzības ar ekonomiskās 
efektivitātes priekšnosacījumiem un
prasībām par sabiedrību, kura rada zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni, un 
ekonomiku, kas ir noturīga pret klimata 
pārmaiņām. Neraugoties uz transporta 
nozares izaugsmi, tai ir būtiski jāsamazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un cita 
nelabvēlīga ietekme uz vidi un jāizbeidz 
tās atkarība no naftas, vienlaikus saglabājot 
augstu efektivitātes un mobilitātes līmeni.

Eiropai ir jāsaskaņo mainīgās pilsoņu 
vajadzības saistībā ar mobilitāti, ko rada 
jaunās demogrāfiskās un sociālās 
problēmas, un teritoriālo kohēziju ar
ekonomiskās efektivitātes 
priekšnosacījumiem un prasībām par 
sabiedrību, kura rada zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni, un ekonomiku, kas 
ir noturīga pret klimata pārmaiņām.
Neraugoties uz transporta nozares 
izaugsmi, tai ir būtiski jāsamazina 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un cita 
nelabvēlīga ietekme uz vidi un jāizbeidz 
tās atkarība no naftas un citiem fosilajiem 
kurināmajiem, kurus piegādā galvenokārt 
no trešām valstīm un kuru krājumi ir 
ierobežoti, vienlaikus saglabājot augstu 
efektivitātes un mobilitātes līmeni, bet 
nepalielinot to reģionu nošķirtību, kas jau 
tā ir izolēti, jo īpaši tālākie reģioni.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ilgtspējīgu mobilitāti var nodrošināt, tikai 
ieviešot būtiskas pārmaiņas transporta 
sistēmā, iedvesmojoties no sasniegumiem 
transporta pētniecībā, ieviešot tālejošu 
inovāciju un saskaņoti visas Eiropas 
mērogā īstenojot videi nekaitīgākus, 

Ilgtspējīgu mobilitāti var nodrošināt, tikai 
ieviešot būtiskas pārmaiņas transporta 
sistēmā, iedvesmojoties no sasniegumiem 
transporta pētniecībā, ieviešot tālejošu 
inovāciju un saskaņoti visas Eiropas 
mērogā īstenojot videi nekaitīgākus, 
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drošākus un gudrākus transporta 
risinājumus.

drošākus un gudrākus transporta 
risinājumus, tostarp veicot ieguldījumus 
visu transporta veidu inovatīvā 
infrastruktūrā.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecībai un inovācijai transporta 
nozarē jāpalīdz izveidot vienotu Eiropas 
transporta telpu, izstrādājot tehniskos 
paņēmienus un sistēmas, piemēram, 
Eiropas vilcienu kontroles sistēmu un 
Eiropas dzelzceļu satiksmes pārvaldības 
sistēmu ar mērķi novērst pārrobežu 
šķēršļus. Visā Eiropā ir arī jāatbalsta un 
jāīsteno tādi tehniskie paņēmieni un 
sistēmas, kas veicina Savienības pilsoņu 
mobilitāti, piemēram, Eiropas 
multimodālo braucienu plānošanas 
sistēma.

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.1. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecībai un inovācijai ir jārada konkrēti 
un savlaicīgi uzlabojumi, kas palīdzēs 
sasniegt Savienības politikas pamatmērķus, 
vienlaikus palielinot ekonomikas 
konkurētspēju, atbalstot pāreju uz 
ekonomiku, kas ir noturīga pret klimata 
pārmaiņām un rada zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni, un saglabājot vadošo lomu 
pasaules tirgū.

Pētniecībai un inovācijai ir jārada konkrēti 
un savlaicīgi uzlabojumi, kas palīdzēs 
sasniegt Savienības politikas pamatmērķus, 
vienlaikus palielinot ekonomikas 
konkurētspēju, atbalstot pāreju uz 
ekonomiku, kas ir noturīga pret klimata 
pārmaiņām un rada zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni, palielinot mobilitāti visā 
Eiropā un saglabājot vadošo lomu pasaules 
tirgū.

Grozījums Nr. 23
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transports ir būtisks Eiropas ekonomikas 
konkurētspēju un izaugsmi veicinošs 
faktors. Tas nodrošina cilvēku un preču 
mobilitāti, kas nepieciešama integrētam 
Eiropas vienotajam tirgum un visiem 
atvērtai sabiedrībai. Tas ir viens no 
vissvarīgākajiem Eiropas aktīviem 
rūpnieciskā potenciāla un pakalpojumu 
kvalitātes ziņā, kas ieņem vadošo lomu 
vairākos pasaules tirgos. Transporta nozare 
un transporta aprīkojuma ražošana kopā 
nodrošina 6,3 % no Savienības IKP. Tajā 
pašā laikā Eiropas transporta nozare izjūt 
arvien spēcīgāku konkurenci no citām 
pasaules daļām. Lai saglabātu Eiropas 
nākotnes konkurences priekšrocības un 
mazinātu pašreizējās transporta sistēmas 
trūkumus, būs vajadzīgas īpaši progresīvas 
tehnoloģijas.

Transports ir būtisks Eiropas ekonomikas 
konkurētspēju un izaugsmi veicinošs 
faktors. Tas nodrošina teritoriālo kohēziju 
un cilvēku un preču mobilitāti, kas 
nepieciešamas Eiropas vienotā tirgus 
integrēšanai un visiem atvērtai sabiedrībai, 
visos līmeņos samazinot Eiropas reģionu 
nošķirtību. Tas ir viens no 
vissvarīgākajiem Eiropas aktīviem 
rūpnieciskā potenciāla un pakalpojumu 
kvalitātes ziņā, kas ieņem vadošo lomu 
vairākos pasaules tirgos. Transporta nozare 
un transporta aprīkojuma ražošana kopā 
nodrošina 6,3 % no Savienības IKP un 
apmēram 13 miljonus darbavietu. Tajā 
pašā laikā Eiropas transporta nozare izjūt 
arvien spēcīgāku konkurenci no citām 
pasaules daļām. Lai īstenotu ekonomikas 
atlabšanas stratēģiju un veicinātu mūsu 
rūpniecības zinātību (know-how), ir 
jānosaka Eiropas saistības visu transporta 
nozaru atbalstam, ņemot vērā to būtisko 
ekonomisko un tehnoloģisko nozīmību.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transporta nozare rada ievērojamu 
īpatsvaru no kopējām siltumnīcefekta gāzu 
emisijām un līdz pat ceturtdaļu no visām 
emisijām. Transports par 96 % ir atkarīgs 
no fosilā kurināmā. Tajā pašā laikā 
pieaugoša problēma ir transporta 
sastrēgumi; sistēmas vēl nav pietiekami 
viedas; alternatīvas pārejai starp dažādiem
transporta veidiem ne vienmēr ir 
pievilcīgas; avārijās bojā gājušo skaits 
Savienībā joprojām ir ļoti augsts, proti, 

Transporta nozare rada ievērojamu 
īpatsvaru no kopējām siltumnīcefekta gāzu 
emisijām un līdz pat ceturtdaļu no visām 
emisijām. Transports par 96 % ir atkarīgs 
no fosilā kurināmā. Tajā pašā laikā 
pieaugoša problēma ir transporta 
sastrēgumi; sistēmas vēl nav pietiekami 
viedas; alternatīvas pārejai uz 
ilgtspējīgākiem transporta veidiem ne 
vienmēr ir pievilcīgas; avārijās bojā gājušo 
skaits Savienībā joprojām ir ļoti augsts, 
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34 000 gadā; pilsoņi un uzņēmumi vēlas 
transporta sistēmu, kas ir nekaitīga un 
droša. Īpašas problēmas transporta
ilgtspējībai rada pilsētas.

proti, 34 000 gadā; pilsoņi un uzņēmumi 
vēlas transporta sistēmu, kas ir pieejama 
visiem, nekaitīga un droša. Īpašas 
problēmas saistībā ar labāku dzīves 
kvalitātes līdzsvaru un transporta un 
mobolitātes ilgtspējību rada pilsētas.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dažu desmitgažu laikā paredzamais 
transporta intensitātes pieaugums iedzīs
Eiropas satiksmi strupceļā, un tā radītās 
izmaksas ekonomikai un ietekme uz 
sabiedrību kļūs nepanesamas. Paredzams, 
ka nākamo 40 gadu laikā pasažierkilometru 
skaits divkāršosies un attiecībā uz 
aviopārvadājumiem palielināsies pat divtik 
ātri. emisiju līmenis līdz 2050. gadam 
palielināsies par 35 %. Satiksmes 
sastrēgumu radītās izmaksas palielināsies 
par 50 %, tas ir, līdz gandrīz 
EUR 200 miljardiem gadā. Avāriju ārējās 
izmaksas palielināsies par apmēram 
EUR 60 miljardiem salīdzinājumā ar 
2005. gadu.

Dažu desmitgažu laikā paredzamais 
transporta intensitātes pieaugums varētu 
būtiski pārslogot Eiropas satiksmi, radot 
postošas ekonomiskas un sociālas sekas.
Paredzams, ka nākamo 40 gadu laikā 
pasažierkilometru skaits divkāršosies un 
attiecībā uz aviopārvadājumiem 
palielināsies pat divtik ātri. Emisiju līmenis 
līdz 2050. gadam palielināsies par 35 %.
Satiksmes sastrēgumu radītās izmaksas 
palielināsies par 50 %, tas ir, līdz gandrīz 
EUR 200 miljardiem gadā. Avāriju ārējās 
izmaksas palielināsies par apmēram 
EUR 60 miljardiem salīdzinājumā ar 
2005. gadu.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 3. adaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ārkārtīgi svarīgi būs atbalstīt un izstrādāt 
novatoriskas koncepcijas transporta un 
mobilitātes pakalpojumu sniegšanā, 
būtiski uzlabojot videi nekaitīgu loģistiku 
un mobilitātes pārvaldību. Jaunām 
pieejām produktu ražošanai, uzkrāšanai 
un piegādei, kā arī efektīvākām un 
racionālākām atbildēm uz mobilitātes 
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vajadzībām un saziņas līdzekļu 
pielietojumam vajadzētu radīt sabiedrību 
ar mazākiem atkritumiem ar transportu 
un mobilitāti saistītajos pakalpojumos. Ir 
jāveido saikne starp politisko nostādni pēc 
iespējas mazāk izmantot transportu un 
nodarbinātību.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpēc ierastās darbības scenārijs nav izeja.
Pētniecība un inovācija, ko īsteno, ņemot 
vērā politikas mērķus un koncentrējoties uz 
galvenajām problēmām, sniedz būtisku 
ieguldījumu, lai tiktu sasniegti Savienības 
mērķi, proti, ierobežot vispārējās 
temperatūras paaugstināšanos līdz 2ºC, par 
60 % samazināt transporta radītās CO2  
emisijas, būtiski samazināt satiksmes
sastrēgumus un avāriju izmaksas un
praktiski līdz nullei samazināt 
autoavārijās bojā gājušo skaitu līdz
2050. gadam.

Tāpēc ierastās darbības scenārijs nav izeja.
Pētniecība un inovācija, ko īsteno, ņemot 
vērā politikas mērķus un koncentrējoties uz 
galvenajām problēmām, sniedz būtisku 
ieguldījumu, lai tiktu sasniegti Savienības 
mērķi, proti, ierobežot vispārējās 
temperatūras paaugstināšanos līdz 2ºC un
par 60 % samazināt transporta radītās CO2
emisijas. Lai sasniegtu šos mērķus līdz 
2050. gadam, ir jāformulē precīzāki un 
konkrētāki noteikumi laikposmam līdz
2020. gadam. Pirmkārt un galvenokārt šā 
mērķa sasniegšanai ievērojami ir 
jāsamazina transporta radītās CO2  un 
citu siltumnīcefekta gāzu emisijas 
(salīdzinājumā ar 2009. gada līmeni). Šie 
emisiju samazinājumi tiks noteikti katram 
transporta veidam, lai sasniegtu 20-20-
20 mērķus. Pētniecībai un inovācijām 
jāpalīdz arī līdz 2020. gadam nodrošināt 
ārējo izmaksu internalizāciju, būtiski
jāsamazina satiksmes sastrēgumi un 
avāriju izmaksas un apņēmīgi jāturpina 
risināt ar satiksmes drošību saistītās 
problēmas, līdz 2050. gadam panākot, ka
neviens cilvēks uz Eiropas ceļiem vairs 
neietu bojā autoavārijā. Baltajā grāmatā 
“Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta 
telpu — virzība uz konkurētspējīgu un 
resursefektīvu transporta sistēmu” 
Komisija aicina šos mērķus sasniegt, 
izmantojot inovatīvu, ilgtspējīgu un 
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efektīvu transporta politiku.

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piesārņojuma, sastrēgumu, drošības un 
drošuma problēmas ir kopīgas visā 
Savienībā, un to atrisināšanai ir vajadzīga 
sadarbība Eiropas mērogā.
Transportlīdzekļiem, infrastruktūrai un 
transporta pārvaldībai paredzētu jaunu 
tehnoloģiju un novatorisku risinājumu 
izstrādes un izmantošanas paātrināšanai 
būs galvenā nozīme tīrākas un efektīvākas 
transporta sistēmas nodrošināšanā 
Savienībā, to rezultātu sasniegšanā, kas 
vajadzīgi klimata pārmaiņu mazināšanai un 
resursefektivitātes uzlabošanai, un Eiropas 
vadošās lomas saglabāšanā ar transportu 
saistītu produktu un pakalpojumu pasaules 
tirgos. Šos mērķus nevar sasniegt, 
izmantojot tikai sadrumstalotus valstu 
centienus.

Piesārņojuma, sastrēgumu, drošības un 
drošuma problēmas ir kopīgas visā 
Savienībā, un to atrisināšanai ir vajadzīga 
sadarbība Eiropas mērogā.
Transportlīdzekļiem paredzētu jaunu 
tehnoloģiju un novatorisku risinājumu, kas 
nodrošina saskaņotu infrastruktūras 
izstrādi un transporta vadību, izstrādes un
saskaņotas izmantošanas paātrināšanai būs 
galvenā nozīme tīrākas, drošākas un 
efektīvākas transporta sistēmas 
nodrošināšanā Savienībā, to rezultātu 
sasniegšanā, kas vajadzīgi klimata 
pārmaiņu mazināšanai un 
resursefektivitātes uzlabošanai, un Eiropas 
vadošās lomas saglabāšanā ar transportu 
saistītu produktu un pakalpojumu pasaules 
tirgos. Šos mērķus nevar sasniegt, 
izmantojot tikai sadrumstalotus valstu 
centienus. Turklāt ir ļoti svarīgi atbalstīt 
pašreizējos risinājumus, izveidojot 
efektīvas, intelektiskas, sadarbspējīgas 
sistēmas, kas papildinātu sistēmas 
SESAR, Galileo, EGNOS, GMES, 
ERTMS, SIF, Safe SeaNet, LRIT un STI. 
Ir jāturpina arī tādas iniciatīvas kā e-
drošība un e-zvans.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
I pielikums – III. daļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības līmeņa finansējums transporta 
pētniecībai un inovācijai papildinās 
dalībvalstu pasākumus, koncentrējoties uz 

Savienības līmeņa finansējums transporta 
pētniecībai un inovācijai papildinās 
dalībvalstu pasākumus, koncentrējoties uz 
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pasākumiem ar skaidru Eiropas pievienoto 
vērtību. Tas nozīmē, ka uzsvars tiks likts 
uz prioritārajām jomām, kas atbilst Eiropas 
politikas mērķiem, kad ir vajadzīga kritiskā 
masa, kad ir jāizstrādā Eiropas mēroga 
sadarbspējīgi transporta risinājumi vai kad 
centienu apvienošana starptautiskā mērogā 
var mazināt pētniecības ieguldījumu riskus, 
ieviest kopējus standartus un saīsināt laiku 
līdz pētniecības rezultātu ieviešanai tirgū.

pasākumiem ar skaidru Eiropas pievienoto 
vērtību. Tas nozīmē, ka uzsvars tiks likts 
uz prioritārajām jomām, kas atbilst Eiropas 
politikas mērķiem, kad ir vajadzīga kritiskā 
masa, kad ir jāizstrādā Eiropas mēroga
transporta sistēmas, mūsdienīgi dzinēji un 
enerģijas avoti, sadarbspējīgi transporta 
risinājumi vai multimodālas 
infrastruktūras vai kad centienu 
apvienošana starptautiskā mērogā var
novērst transporta sistēmas vājās vietas 
(piemēram, zemu inovāciju līmeni 
attiecībā uz infrastruktūru ES-12 valstīs) 
un mazināt pētniecības ieguldījumu riskus, 
ieviest kopējus standartus un
standartizāciju un saīsināt laiku līdz 
pētniecības rezultātu ieviešanai tirgū.

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pētniecības un inovācijas pasākumi ietver
vairākas iniciatīvas, kas aptver visu 
inovācijas ķēdi. Vairāki pasākumi ir īpaši 
vērsti uz to, lai palīdzētu ieviest rezultātus 
tirgū — šim mērķim atbilst 
programmatiska pieeja pētniecībai un 
inovācijai, demonstrējumu projekti, tirgus 
apguves pasākumi un atbalsts 
standartizācijai, reglamentācijai un 
novatoriskām iepirkuma stratēģijām.
Turklāt ieinteresēto personu līdzdalības un 
speciālo zināšanu izmantošana palīdzēs 
aizpildīt trūkstošo posmu starp pētniecības 
rezultātiem un to izmantošanu transporta 
nozarē.

Pētniecības un inovācijas pasākumi ietver
dažādas iniciatīvas, kas aptver visu 
inovācijas ķēdi un ievēro integrētu pieeju 
inovatīviem transporta risinājumiem, 
sākot no inovācijām saistībā ar 
transportlīdzekļiem līdz infrastruktūrām, 
kā arī transporta sistēmām. Vairāki 
pasākumi ir īpaši vērsti uz to, lai palīdzētu 
ieviest rezultātus tirgū — šim mērķim 
atbilst programmatiska pieeja pētniecībai 
un inovācijai, demonstrējumu projekti, 
tirgus apguves pasākumi un atbalsts 
standartizācijai, reglamentācijai un 
novatoriskām iepirkuma stratēģijām.
Turklāt ieinteresēto personu līdzdalības un 
speciālo zināšanu izmantošana palīdzēs 
aizpildīt trūkstošo posmu starp pētniecības 
rezultātiem un to izmantošanu transporta 
nozarē.

Grozījums Nr. 31
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Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.2. apakšpunkts – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ieguldījumi pētniecībā un inovācijā videi 
nekaitīgākai, viedākai un integrētākai 
transporta sistēmai būtiski veicinās 
stratēģijas “Eiropa 2020” gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes 
mērķu un pamatiniciatīvas “Inovācijas 
savienība” mērķu sasniegšanu. Šie 
pasākumi atbalstīs Baltās grāmatas par 
transporta politiku īstenošanu, kuras mērķis 
ir izveidot vienotu Eiropas Transporta 
telpu. Tie arī veicinās to politikas mērķu
sasniegšanu, kas noteikti pamatiniciatīvās
“Resursu ziņā efektīva Eiropa”, 
“Rūpniecības politika globalizācijas 
laikmetā” un “Eiropas digitalizācijas 
programma”.

Ieguldījumi pētniecībā un inovācijā videi 
nekaitīgākai, viedākai un integrētākai
uzticamai transporta sistēmai būtiski 
veicinās stratēģijas “Eiropa 2020” gudras, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes 
mērķu un pamatiniciatīvas “Inovācijas 
savienība” mērķu sasniegšanu. Šie 
pasākumi atbalstīs Baltās grāmatas par 
transporta politiku īstenošanu, kuras mērķis 
ir izveidot vienotu Eiropas Transporta 
telpu. Tie arī tiks izmantoti to politikas 
mērķu sasniegšanā, kas noteikti 
pamatiniciatīvās “Resursu ziņā efektīva 
Eiropa”, “Rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetā” un “Eiropas 
digitalizācijas programma”. Tiks veikti arī 
pasākumi, lai nodrošinātu kohēziju ar 
citām šo programmu daļām. jo īpaši 
izveidojot zināšanu un inovāciju kopienu 
pilsētu mobilitātei un progresīvām 
pilsētām.

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – a punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Resursu ziņā efektīvs un videi nekaitīgs 
transports

(a) Resursu ziņā efektīvs un videi un 
sabiedrības veselībai nekaitīgs transports

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
I pielikums – III. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – a punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir līdz minimumam samazināt 
transporta ietekmi uz klimatu un vidi, 
uzlabojot tā efektivitāti dabas resursu 

Mērķis ir līdz minimumam samazināt 
transporta ietekmi uz klimatu un vidi, kā 
arī iedzīvotāju veselību, uzlabojot tā
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izmantošanā un mazinot tā atkarību no 
fosilā kurināmā.

kvalitāti, efektivitāti un lietderību dabas 
resursu izmantošanā un mazinot tā atkarību 
no fosilā kurināmā, vienlaikus dažādojot 
degvielas apgādes avotus.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – a punkts – 2. daļa2

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz to, lai samazinātu 
resursu patēriņu un siltumnīcefekta gāzu
emisijas un uzlabotu transportlīdzekļu
efektivitāti, paātrinātu jaunas paaudzes 
elektrisko transportlīdzekļu un citu zema 
vai nulles oglekļa dioksīda emisiju līmeņa 
transportlīdzekļu izstrādi un ieviešanu, 
tostarp ieviešot būtiskus jauninājumus 
dzinēju, akumulatoru un infrastruktūras 
tehnoloģijās, izpētītu un izmantotu 
alternatīvu degvielas veidu un 
novatorisku un efektīvāku piedziņas 
sistēmu potenciālu, ieviešot intelektiskās 
transporta sistēmas un viedu aprīkojumu, 
kā arī palielinātu pieprasījuma 
pārvaldības un sabiedriskā transporta un 
nemotorizēta transporta izmantošanu, jo 
īpaši pilsētu teritorijās.

Vispirms pasākumus vērš uz to, lai 
samazinātu resursu patēriņu un 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un uzlabotu
visa veida transportlīdzekļu
energoefektivitāti, paātrinātu jaunas 
paaudzes elektrisko transportlīdzekļu un 
citu zema vai nulles oglekļa dioksīda 
emisiju līmeņa transportlīdzekļu
(piemēram, elektro un hibrīda vai ar 
ūdeņradi darbināmu transportlīdzekļu, ar 
to domājot ne tikai vieglo automašīnu, bet 
arī elektrovelosipēdu, tramvaju un 
vilcienu) izstrādi un ieviešanu, tostarp 
ieviešot būtiskus jauninājumus dzinēju, 
akumulatoru un infrastruktūras 
tehnoloģijās un izmantojot atjaunojamos 
enerģijas avotus dzelzceļa, ūdens un gaisa 
transportā. Vēl ir nepieciešama ar 
minētajām inovācijām saistīta atkritumu 
apsaimniekošanas politika.
Turklāt inovācija jāvērš uz to, lai 
nodrošinātu zema vai nulles līmeņa 
emisijas visos transporta veidos, tostarp 
izstrādājot un izmantojot milzīgo 
potenciālu, kas piemīt alternatīvajiem un 
ilgtspējīgajiem degvielas veidiem, kā arī 
attīstot novatorisku un efektīvāku 
piedziņas sistēmu potenciālu, strādājot pie 
degvielas sistēmu, transportlīdzekļu svara 
un aerodinamikas optimizācijas, kā arī 
pie izstrādes un infrastruktūras, un 
optimizējot infrastruktūru izmantošanu, 
pielietojot intelektiskās transporta 
sistēmas un viedu aprīkojumu. Ir svarīgi 
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palielināt sabiedriskā transporta un 
nemotorizēta transporta un intermodālu 
mobilitātes ķēžu (kājām un ar velosipēdu, 
automobiļu koplietojuma, publiskās un 
kolektīvās mobilitātes) izmantošanu, jo 
īpaši pilsētu teritorijās.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – a punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visbeidzot, jau pirms daudziem gadiem 
tika pierādīts, ka mehānisko 
transportlīdzekļu emisijas ietekmē 
iedzīvotāju veselību. Tāpēc daļiņu emisiju 
samazināšanai arī turpmāk ir jābūt 
prioritāram Eiropas Savienības mērķim 
transporta jomā. Tādēļ ir svarīgi īstenot šo 
politiku, jo īpaši pievēršoties alternatīvu 
degvielu izstrādāšanai. Turklāt ir svarīgi 
ieguldīt līdzekļus novatoriskos 
risinājumus, lai samazinātu trokšņa 
radīto piesārņojumu un sajūtamās 
vibrācijas. Alternatīvu degvielu 
izstrādāšana un novatoriski risinājumi 
trokšņa u vibrācijas piesārņojuma 
samazināšanai palīdzēs samazināt 
kaitīgās emisijas un uzlabot kopienas 
labklājību.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – a punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ir jāizstrādā pieeja un risinājumi 
inovatīvai, pārredzamai un modernai 
pilsētu mobilitātes sistēmai, ņemot vērā 
demogrāfiskās un sociālās problēmas, kā 
arī priekšlikumi dažādu transporta veidu 
(tostarp nemotorizētā transporta) 
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līdzāspastāvēšanai pilsētas teritorijās, un 
saiknes ar tīklu.

Pamatojums

Šis grozījums būtu jāiekļauj jaunā punktā, ko atzinuma sagatavotāja ir ierosinājusi 
18. grozījumā, ieviešot jaunu zināšanu un inovācijas kopienas (ZIK) pilsētu mobilitātei un 
progresīvām pilsētām.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
I pielikums – III. daļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – a punkts – 2.a daļa (jauna))

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tādējādi daļiņu un trokšņa emisiju 
samazināšanai arī turpmāk ir jābūt 
prioritāram Eiropas Savienības mērķim 
transporta jomā. Tādēļ ir svarīgi ievērot 
attiecīgo politiku, īpašu uzmanību 
pievēršot alternatīvo degvielas veidu, 
infrastruktūru un intelektisko transporta 
sistēmu izstrādāšanai.

Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – b punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir saskaņot augošās mobilitātes 
vajadzības ar uzlabotām transporta 
plūsmām, ieviešot novatoriskus 
risinājumus integrētām, iekļaujošām, 
drošām, nekaitīgām un stabilām transporta 
sistēmām.

Mērķis ir saskaņot augošās mobilitātes 
vajadzības ar uzlabotām transporta 
plūsmām, ieviešot novatoriskus 
risinājumus integrētām, intermodālām,
iekļaujošām, pieejamām, drošām, 
nekaitīgām un stabilām transporta 
sistēmām, neaizmirstot par kvalitatīvas, 
novatoriskas un intermodālas 
infrastruktūras nozīmi.

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – b punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz to, lai mazinātu 
sastrēgumus, uzlabotu pieejamību un 
pielāgotos lietotāju vajadzībām, veicinot 
integrētu transportu un loģistiku “no 
durvīm līdz durvīm”, uzlabotu 
intermodalitāti un viedu plānošanas un 
pārvaldības risinājumu izmantošanu un 
ievērojami samazinātu avāriju skaitu un 
drošības apdraudējumu ietekmi.

Pasākumus vērš uz to, lai mazinātu 
sastrēgumus, uzlabotu pieejamību un 
pielāgotos lietotāju vajadzībām, veicinot 
integrētu un pilnībā intermodālu
transportu, infrastruktūru un loģistiku “no 
durvīm līdz durvīm”, uzlabotu 
intermodalitāti un viedu plānošanas un 
pārvaldības risinājumu izmantošanu un 
ievērojami samazinātu avāriju skaitu un 
drošības apdraudējumu ietekmi.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – b punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz to, lai mazinātu 
sastrēgumus, uzlabotu pieejamību un 
pielāgotos lietotāju vajadzībām, veicinot 
integrētu transportu un loģistiku “no 
durvīm līdz durvīm”, uzlabotu 
intermodalitāti un viedu plānošanas un 
pārvaldības risinājumu izmantošanu un 
ievērojami samazinātu avāriju skaitu un 
drošības apdraudējumu ietekmi.

Pasākumus vērš uz to, lai mazinātu 
sastrēgumus, uzlabotu pieejamību un
savietojamību un pielāgotos lietotāju 
vajadzībām, galvenokārt novēršot vājās 
vietas (t.i., zemo inovāciju līmeni 
infrastruktūrā, kas vērojams plašās 
Eiropas teritorijās, un reģionālās un 
mazapjoma aviācijas trūkumu) un
veicinot lietotāju transportu, atbalstot
integrētu “no durvīm līdz durvīm”
transportu un loģistiku, izstrādātu 
intelektiskus transporta lietojumus un 
sistēmas satiksmes pārvaldībai, integrētai 
biļešu pārdošanai, informācijai par 
ceļojumiem un maksājumiem un 
paātrinātu intermodālu risinājumu
ieviešanu pasažieriem, pielāgotu ceļu 
infrastruktūru neaizsargātiem ceļu 
lietotājiem un novecojošās sabiedrības 
daļas vajadzībām; noteiktu labumus, ko 
ITS un kooperatīvās sistēmas var dot 
infrastruktūras drošības pārvaldībā, un 
lai ievērojami samazinātu avāriju skaitu
(t.i., uzlabojot saziņu starp infrastruktūru, 
ceļu pārvaldītājiem un
transportlīdzekļiem, izmantojot 
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intelektiskās sistēmas, kā arī labāk 
izprotot ceļu satiksmes dalībnieku 
uzvedību, lai uzlabotu tehnoloģiskos 
transportlīdzekļos uzstādāmos 
risinājumus un primāro un sekundāro 
ceļu satiksmes drošību, izstrādājot ITS 
ceļu lietotājiem, galveno uzmanību 
pievēršot tādām riska grupām kā divriteņu 
transportlīdzekļu vadītāji, velosipēdisti un 
gājēji) un drošības apdraudējumu ietekmi
(piemēram, izstrādājot uzticamas sistēmas 
apdraudējuma noteikšanai aviācijā un 
jūras drošības reģistrācijas ierīces).

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) Jāpievēršas drošības vajadzībām, lai 
saglabātu līdzsvaru starp risinājumiem, 
kuros tiek izmantotas augstās 
tehnoloģijas, un pārējiem risinājumiem, 
tostarp novatoriskiem ceļu dizainiem un 
izpildes tehnoloģijām.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – bb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) Komisijai jāmudina dalībvalstis 
pārraudzīt normālo satiksmi, izmantojot 
darbības rādītāju kopumu.

Pamatojums

ES jau vāc datus par avāriju iznākumiem un avāriju apstākļiem. Tomēr nepietiek tikai 
pārraudzīt valstu darbības rezultātus, pamatojoties vienīgi uz sadursmju rezultātiem, tāpēc šī 
pārraudzība jāpaplašina.
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Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – bc punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bc) Vienam no drošības pārvaldības 
mērķiem jābūt drošai iešanai un 
braukšanai ar velosipēdu, ko atbalstītu ar 
jaunām novatoriskām pieejām saistīta 
pētniecība un izstrāde.

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – c punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķis ir nostiprināt Eiropas 
transportlīdzekļu ražošanas nozaru un 
saistīto pakalpojumu konkurētspēju un 
kvalitāti.

Mērķis ir nostiprināt Eiropas 
transportlīdzekļu ražošanas nozaru un 
saistīto pakalpojumu konkurētspēju un 
kvalitāti, ņemot vērā pieaugošo 
nepieciešamību rast novatoriskus 
transporta risinājumus, jo īpaši jaunās 
tirgus ekonomikas valstīs. Tā kā 
konkurence arvien pieaug, pētniecības un 
inovācijas darbības veicinās izaugsmi un 
augsti kvalificētu darbavietu radīšanu 
Eiropas transporta nozarē, ļaujot šai 
nozarei saglabāt vadošo lomu jaunu 
tehnoloģiju izstrādē un samazināt 
pašreizējo ražošanas procesu izmaksas.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – c punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz to, lai attīstītu 
novatorisku transporta veidu jauno paaudzi 
un sagatavotos nākamajai paaudzei,
izstrādājot jaunas koncepcijas un 
dizainprojektus, viedas vadības sistēmas 

Pasākumus vērš uz to, lai attīstītu 
novatorisku transporta veidu un transporta 
sistēmu jauno paaudzi un strādātu pie 
jaunām koncepcijām un dizainprojektiem 
ar mērķi izstrādāt šādu transporta veidu. 
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un sadarbspējīgus standartus, efektīvus
ražošanas procesus, saīsinot izstrādes 
laikus un samazinot aprites cikla 
izmaksas.

Būs jāizstrādā arī viedas vadības sistēmas 
un sadarbspējīgi standarti, intelektiski 
transporta pakalpojumi, intelektiskas 
intermodālas infrastruktūras un  efektīvi
ražošanas un pārstrādes procesi un 
jāpanāk īsāki izstrādes laiki, kā arī 
jāsamazina aprites cikla izmaksas.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) Viedā loģistika
Mērķis ir saskaņot jauno patēriņa modeļu 
attīstību ar efektīvu resursu piegādes ķēdi 
un optimālu pēdējo jūdzi kravu piegādē.
Darbības vērš uz to, lai labāk izprastu 
jauno un turpmāko patēriņa modeļu, kā 
arī pilsētu kravu loģistikas, satiksmes un 
sastrēgumu ietekmi; izstrādātu jaunus IT 
un pārvaldības līdzekļus loģistikas jomā, 
uzlabojot reālā laika informācijas 
sistēmas; pārvaldītu, izsekotu un 
reģistrētu kravas plūsmas, kā arī 
uzlabojot integrāciju un sakarus ar 
transportlīdzekli un infrastruktūru; 
izstrādātu netradicionālas sistēmas preču 
izplatīšanai; izstrādātu konkurētspējīgus 
jauktu transportsistēmu pārvadājumu 
risinājumus piegādes ķēdei un loģistikas 
platformām, kas uzlabo kravas plūsmas.

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – d punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pasākumus vērš uz to, lai uzlabotu izpratni 
par sociālekonomiskajām norisēm un 
perspektīvām, kas saistītas ar transportu, un 
nodrošinātu politikas veidotājiem uz 

Pasākumus vērš uz to, lai uzlabotu izpratni 
par sociālekonomiskajām norisēm un 
perspektīvām, kas saistītas ar transportu, un 
nodrošinātu politikas veidotājiem uz 



PE491.273v02-00 28/30 AD\913053LV.doc

LV

faktiem balstītus datus un analīzi. faktiem balstītus datus un analīzi. Te 
ietilpst arī transporta un mobilitātes 
nozares liberalizēšana, piemēram, 
nepieciešamība labāk saprast dzelzceļa 
liberalizēšanas ietekmi uz pakalpojumu 
kvalitāti, vidi un darbinieku sociālajām 
interesēm. Turklāt, plānojot transporta 
politiku, būtu jāpievērš uzmanība 
ilgtspējības mērķu un sociālo vajadzību 
saskaņošanai, lai jo īpaši izvairītos no 
sociālās nevienlīdzības saistībā ar 
mobilitāti un uzlabotu neaizsargāto 
lietotāju situāciju.

Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – da punkts (jauns) – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) Zināšanu un inovāciju kopiena 
pilsētu mobilitātei un progresīvām 
pilsētām

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – da punkts (jauns) – 1. daļa 
(jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas sabiedrībā, kas kļūst aizvien 
urbanizētāka, pilsētu mobilitāte būs 
būtisks problēmjautājums nākamajās 
desmitgadēs. Tas nav viegls uzdevumus 
saistībā gan ar ekonomiku un 
darbavietām, gan arī ar pilsētās dzīvojošu 
cilvēku dzīves kvalitāti.

Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – da punkts (jauns) – 2. daļa 
(jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā saistībā ir atbilstīgi izveidot un 
veicināt ZIK pilsētu mobilitātes jomā. 
Minētajā ZIK apvienotajām mācību 
iestādēm, pētniecības centriem un 
uzņēmumiem būtu jāsadarbojas 
ilgtspējīgas mobilitātes izstrādē, balstot to 
uz efektīvām loģistikas ķēdēm pasažieru 
un preču pārvadāšanai pilsētu rajonos un 
aglomerācijā. Tās mērķis būs samazināt 
satiksmi, negadījumu skaitu, atmosfēras 
un trokšņa radīto piesārņojumu, kā arī 
stiprināt iekšējo tirgu.

Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts – 4.3. apakšpunkts – da punkts (jauns) – 3. daļa 
(jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pilsētu mobilitātes un intelektiska 
transporta tīkla attīstībai būtu jāsekmē 
izmaiņas transporta lietotāju uzvedībā, 
dodot priekšroku ilgtspējīgai mobilitātei 
un ilgtspējīgiem transporta veidiem. 
Tāpēc ir svarīgi izveidot drošas 
infrastruktūras gājējiem un 
riteņbraucējiem, jo īpaši pilsētās un starp 
pilsētām, kā arī stiprināt transporta 
pakalpojumu sadarbspēju.
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