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Grozījums Nr. 1
Isabelle Durant, Michael Cramer

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka transports ir Eiropas 
ekonomiskās un sociālās darbības pamatā, 
ka transporta nozare veido 4,6 % no 
Eiropas Savienības IKP un tajā ir 
nodarbināti 9,2 miljoni iedzīvotāju, ka 
papildus tam, ka tā nodrošina indivīdiem 
un kopienām komunikācijas iespēju un 
sakaru tīklu, no kura ir atkarīga preču 
aprite vienotajā tirgū, šai nozarei ir būtiska 
nozīme saistībā ar tās potenciālo 
ieguldījumu sociālās kohēzijas 
nodrošināšanā, nodarbinātības un 
tirdzniecības palielināšanā un tūrisma 
nozares attīstības veicināšanā un ka turklāt 
efektīva transporta nozare var veicināt 
oglekļa dioksīda emisiju, piesārņojuma un 
sastrēgumu mazināšanos;

1. atgādina, ka transports ir Eiropas 
ekonomiskās un sociālās darbības pamatā, 
ka transporta nozare veido 4,6 % no 
Eiropas Savienības IKP un tajā ir 
nodarbināti 9,2 miljoni iedzīvotāju, ka 
papildus tam, ka tā nodrošina indivīdiem 
un kopienām komunikācijas iespēju un 
sakaru tīklu, no kura ir atkarīga preču 
aprite vienotajā tirgū, šai nozarei ir būtiska 
nozīme saistībā ar tās potenciālo 
ieguldījumu sociālās kohēzijas 
nodrošināšanā, nodarbinātības un 
tirdzniecības palielināšanā un tūrisma 
nozares attīstības veicināšanā un ka turklāt 
efektīva transporta nozare var veicināt 
negadījumu skaita, oglekļa dioksīda 
emisiju, atkarības no naftas, piesārņojuma 
un sastrēgumu mazināšanos, kā to paredz 
ES mērķi un tiesību akti;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Inés Ayala Sender

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka transports ir Eiropas 
ekonomiskās un sociālās darbības pamatā, 
ka transporta nozare veido 4,6 % no 
Eiropas Savienības IKP un tajā ir 
nodarbināti 9,2 miljoni iedzīvotāju, ka 
papildus tam, ka tā nodrošina indivīdiem 
un kopienām komunikācijas iespēju un 

1. atgādina, ka transports ir Eiropas 
ekonomiskās un sociālās darbības pamatā, 
ka transporta nozare veido 4,6 % no 
Eiropas Savienības IKP un tajā ir 
nodarbināti 9,2 miljoni iedzīvotāju, ka 
papildus tam, ka tā nodrošina indivīdiem 
un kopienām komunikācijas iespēju un 
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sakaru tīklu, no kura ir atkarīga preču 
aprite vienotajā tirgū, šai nozarei ir būtiska 
nozīme saistībā ar tās potenciālo 
ieguldījumu sociālās kohēzijas 
nodrošināšanā, nodarbinātības un 
tirdzniecības palielināšanā un tūrisma 
nozares attīstības veicināšanā un ka turklāt 
efektīva transporta nozare var veicināt 
oglekļa dioksīda emisiju, piesārņojuma un 
sastrēgumu mazināšanos;

sakaru tīklu, no kura ir atkarīga preču 
aprite vienotajā tirgū, šai nozarei ir būtiska 
nozīme saistībā ar tās potenciālo 
ieguldījumu sociālās, ekonomiskās un 
teritoriālās kohēzijas nodrošināšanā, 
nodarbinātības un tirdzniecības 
palielināšanā un tūrisma nozares attīstības 
veicināšanā un ka turklāt efektīva un droša 
transporta nozare var veicināt oglekļa
dioksīda emisiju, piesārņojuma un 
sastrēgumu mazināšanos;

Or. es

Grozījums Nr. 3
Roberts Zīle

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka transports ir Eiropas 
ekonomiskās un sociālās darbības pamatā, 
ka transporta nozare veido 4,6 % no 
Eiropas Savienības IKP un tajā ir 
nodarbināti 9,2 miljoni iedzīvotāju, ka 
papildus tam, ka tā nodrošina indivīdiem 
un kopienām komunikācijas iespēju un 
sakaru tīklu, no kura ir atkarīga preču 
aprite vienotajā tirgū, šai nozarei ir būtiska 
nozīme saistībā ar tās potenciālo 
ieguldījumu sociālās kohēzijas 
nodrošināšanā, nodarbinātības un 
tirdzniecības palielināšanā un tūrisma 
nozares attīstības veicināšanā un ka turklāt 
efektīva transporta nozare var veicināt 
oglekļa dioksīda emisiju, piesārņojuma un 
sastrēgumu mazināšanos;

1. atgādina, ka transports ir Eiropas 
ekonomiskās un sociālās darbības pamatā, 
ka transporta nozare veido 4,6 % no 
Eiropas Savienības IKP un tajā ir 
nodarbināti 9,2 miljoni iedzīvotāju, ka 
papildus tam, ka tā nodrošina indivīdiem 
un kopienām komunikācijas iespēju un 
sakaru tīklu, no kura ir atkarīga preču 
aprite vienotajā tirgū, šai nozarei ir būtiska 
nozīme saistībā ar tās potenciālo 
ieguldījumu ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas nodrošināšanā, 
nodarbinātības un tirdzniecības 
palielināšanā un tūrisma nozares attīstības 
veicināšanā un ka turklāt efektīva 
transporta nozare var veicināt oglekļa 
dioksīda emisiju, piesārņojuma un 
sastrēgumu mazināšanos;

Or. en
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Grozījums Nr. 4
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka transports ir Eiropas 
ekonomiskās un sociālās darbības pamatā, 
ka transporta nozare veido 4,6 % no 
Eiropas Savienības IKP un tajā ir 
nodarbināti 9,2 miljoni iedzīvotāju, ka 
papildus tam, ka tā nodrošina indivīdiem 
un kopienām komunikācijas iespēju un 
sakaru tīklu, no kura ir atkarīga preču 
aprite vienotajā tirgū, šai nozarei ir būtiska 
nozīme saistībā ar tās potenciālo 
ieguldījumu sociālās kohēzijas 
nodrošināšanā, nodarbinātības un 
tirdzniecības palielināšanā un tūrisma 
nozares attīstības veicināšanā un ka turklāt 
efektīva transporta nozare var veicināt 
oglekļa dioksīda emisiju, piesārņojuma un 
sastrēgumu mazināšanos;

1. atgādina, ka transports ir Eiropas 
ekonomiskās un sociālās darbības pamatā, 
ka transporta nozare veido 4,6 % no 
Eiropas Savienības IKP un tajā ir 
nodarbināti 9,2 miljoni iedzīvotāju, ka 
papildus tam, ka tā nodrošina indivīdiem 
un kopienām komunikācijas iespēju un 
sakaru tīklu, kas ļauj attīstīties Eiropas 
iekšējai tirdzniecībai un pabeigt vienotā 
tirgus izveidi, šai nozarei ir būtiska nozīme 
saistībā ar tās potenciālo ieguldījumu 
sociālās, ekonomiskās un teritoriālās 
kohēzijas nodrošināšanā, it īpaši grūtāk vai 
grūti pieejamos reģionos, savā ziņā 
samazinot attālumus un veicinot Eiropas 
integrāciju, nodarbinātības un 
tirdzniecības palielināšanā un tūrisma 
nozares attīstības veicināšanā un ka turklāt 
efektīva transporta nozare var veicināt 
oglekļa dioksīda emisiju, piesārņojuma un 
sastrēgumu mazināšanos;

Or. pt

Grozījums Nr. 5
Isabelle Durant, Michael Cramer

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a šajā sakarībā uzsver nepieciešamību 
lēmumus par budžeta līdzekļiem saistīt ar 
iespējām, ko šajā nozarē sniedz ārējo 
sociālo un vides izmaksu internalizācija 
un ilgtermiņā izvairīšanās no šādām 
ārējām izmaksām;
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Or. en

Grozījums Nr. 6
Inés Ayala Sender

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda uz transporta nozares nozīmi 
ES rūpniecības politikā, ņemot vērā gan 
tās ieguldījumu iekšzemes kopproduktā, 
gan darbavietu izveidē; turklāt uzskata, ka 
Eiropas Savienība ir rūpnieciskā līdere 
transporta tehnoloģiju ziņā (aeronautikas 
nozarē, ātrgaitas dzelzceļa, inteliģentu 
transporta pārvaldības sistēmu, 
progresīvu kontroles, drošības un 
savietojamības sistēmu, Eiropas dzelzceļa 
satiksmes pārvaldības sistēmas (ERMTS), 
Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa 
satiksmes pārvaldības pētniecības 
(SESAR), drošas un ilgtspējīgas 
infrastruktūras izveides u.c. jomās) un ka 
tādēļ ES būtu jāpieņem finanšu shēma, 
kas tai ļautu saglabāt un pastiprināt šo 
vadošo lomu minētajā rūpniecības 
nozarē; uzskata, ka nākamajā finanšu 
plānošanas laikposmā ES transporta 
nozarei būtu jādod iespēja nostiprināt 
savu līderību videi nekaitīgu, drošu un 
inteliģentu tehnoloģiju jomā, kuras sniedz 
ieguldījumu turpmākā ekonomikas 
attīstībā un lielākas ekonomiskās un 
sociālās kohēzijas panākšanā;

Or. es

Grozījums Nr. 7
Ádám Kósa

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata par acīmredzamu to, ka no 
laikposmam pēc 2013. gada paredzēto 
politikas uzdevumu un budžeta līdzekļu 
viedokļa gandrīz visi ES pieņemtie 
mērķi — gan tie, kas pausti stratēģijā 
„Eiropa 2020”, gan tie, kas iekļauti citos 
satvaros, — ir atkarīgi no efektīvas, 
ilgtspējīgas un videi nekaitīgas transporta 
nozares;

2. uzskata par acīmredzamu to, ka no 
laikposmam pēc 2013. gada paredzēto 
politikas uzdevumu un budžeta līdzekļu 
viedokļa gandrīz visi ES pieņemtie 
mērķi — gan tie, kas pausti stratēģijā 
„Eiropa 2020”, gan tie, kas iekļauti citos 
satvaros, — ir atkarīgi no efektīvas, 
ilgtspējīgas, videi nekaitīgas un pieejamas 
transporta nozares;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķis ir panākt inteliģentu, ilgtspējīgu 
un integrējošu izaugsmi, izmantojot 
zināšanas un inovācijas, tādu 
energoefektivitāti, ar kuras palīdzību var 
radīt videi nekaitīgu un vienlaikus 
konkurētspējīgu ekonomiku, un 
teritoriālās un sociālas kohēzijas 
veicināšanu kā transversālas 
pamatnostādnes, kas tieši saistītas ar 
atbalstu transporta un tūrisma nozarei;

Or. pt

Grozījums Nr. 9
Inés Ayala Sender

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzstāj, ka ļoti svarīgi ir nodrošināt 3. uzstāj, ka ļoti svarīgi ir nodrošināt 
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transporta politikas virzieniem paredzēto 
ES budžeta izdevumu patiesu pievienoto 
vērtību, it īpaši no finanšu efektivitātes 
viedokļa; norāda, ka, lai gan ir jāizvairās 
no tādu investīciju un izdevumu 
pārklāšanās vai pārvietošanas, kurus var 
veiksmīgāk izdarīt valsts un reģionālā 
līmenī, ir svarīgi nepalaist garām izdevību 
veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, kas kā tāda 
var nodrošināt ES transporta izdevumu 
pievienoto vērtību;

transporta politikas virzieniem paredzēto 
ES budžeta izdevumu patiesu pievienoto 
vērtību, it īpaši no finanšu efektivitātes 
viedokļa; norāda, ka ir svarīgi nepalaist 
garām izdevību veicināt ilgtspējīgu 
izaugsmi, kas kā tāda var nodrošināt ES 
transporta izdevumu pievienoto vērtību, un 
novērst neefektivitāti;

Or. es

Grozījums Nr. 10
Roberts Zīle

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzstāj, ka ļoti svarīgi ir nodrošināt 
transporta politikas virzieniem paredzēto 
ES budžeta izdevumu patiesu pievienoto 
vērtību, it īpaši no finanšu efektivitātes 
viedokļa; norāda, ka, lai gan ir jāizvairās 
no tādu investīciju un izdevumu 
pārklāšanās vai pārvietošanas, kurus var 
veiksmīgāk izdarīt valsts un reģionālā 
līmenī, ir svarīgi nepalaist garām izdevību 
veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, kas kā tāda 
var nodrošināt ES transporta izdevumu 
pievienoto vērtību;

3. uzstāj, ka ļoti svarīgi ir nodrošināt 
transporta politikas virzieniem paredzēto 
ES budžeta izdevumu patiesu pievienoto 
vērtību, it īpaši no finanšu efektivitātes 
viedokļa; norāda, ka, lai gan ir jāizvairās 
no tādu investīciju un izdevumu 
pārklāšanās vai pārvietošanas, kurus var 
veiksmīgāk izdarīt valsts un reģionālā
līmenī, ir svarīgi nepalaist garām izdevību 
veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, kas kā tāda 
var nodrošināt ES transporta izdevumu 
pievienoto vērtību valsts, reģionālā un 
pārrobežu līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzstāj, ka ļoti svarīgi ir nodrošināt 
transporta politikas virzieniem paredzēto 
ES budžeta izdevumu patiesu pievienoto 
vērtību, it īpaši no finanšu efektivitātes 
viedokļa; norāda, ka, lai gan ir jāizvairās 
no tādu investīciju un izdevumu 
pārklāšanās vai pārvietošanas, kurus var 
veiksmīgāk izdarīt valsts un reģionālā 
līmenī, ir svarīgi nepalaist garām izdevību 
veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, kas kā tāda 
var nodrošināt ES transporta izdevumu 
pievienoto vērtību;

3. uzstāj, ka ļoti svarīgi ir nodrošināt 
transporta politikas virzieniem paredzēto 
ES budžeta izdevumu patiesu pievienoto 
vērtību, it īpaši no finanšu efektivitātes 
viedokļa, ņemot vērā finansiālās 
subsidiaritātes principu un dalībvalstīs 
pašreiz īstenoto stingro fiskālo politiku;
norāda, ka, lai gan ir jāizvairās no tādu 
investīciju un izdevumu pārklāšanās vai 
pārvietošanas, kurus var veiksmīgāk izdarīt 
valsts un reģionālā līmenī, ir svarīgi 
nepalaist garām izdevību veicināt 
ilgtspējīgu izaugsmi, kas kā tāda var 
nodrošināt ES transporta izdevumu 
pievienoto vērtību;

Or. pt

Grozījums Nr. 12
Dominique Riquet, Michel Dantin

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver attiecīgo aģentūru būtisko 
lomu transporta sistēmu integrēšanā no 
drošības, savietojamības un darbības 
viedokļa; pauž bažas par aizvien 
pieaugošo plaisu starp šo aģentūru 
uzdevumiem un tām piešķirtajiem budžeta 
līdzekļiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Anne E. Jensen

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta Komisijas viedokli, ka 
pārrobežu infrastruktūra ir viens no 
labākajiem piemēriem tam, kā ES var 
novērst atšķirības un sniegt labākus 
rezultātus pievienotās vērtības jomā; 
uzskata, ka konkrētam mērķim paredzēts 
ES līmeņa finansiālais atbalsts var palīdzēt 
uzsākt citus svarīgus projektus, kam bieži 
vien ilgākā laikposmā ir liels komerciāls 
potenciāls; norāda, ka valstis pašlaik sāk 
plašas un mērķtiecīgas kampaņas attiecībā 
uz ieguldījumiem infrastruktūrā, ka 
konkurences uzturēšana nozīmē to, ka 
Eiropai ir īpaša stratēģiskā interese 
palielināt infrastruktūras efektivitāti, lai 
liktu pamatus ilgstošai ekonomiskai 
izaugsmei, un ka tā rezultātā Eiropas 
transporta pamattīklā kravu un pasažieru 
plūsmas tiktu novirzītas uz ilgtspējīgākiem
transporta veidiem; konstatē, ka šāds 
atbalsts ir jānovirza pamatprioritātēm —
sastrēgumu novēršanai uz Eiropas 
stratēģiskajām maģistrālēm, to 
paplašināšanai un pārrobežu un 
vairākveidu transporta savienojumu 
radīšanai;

4. atbalsta Komisijas viedokli, ka 
pārrobežu infrastruktūra ir viens no 
labākajiem piemēriem tam, kā ES var 
novērst atšķirības un sniegt labākus 
rezultātus pievienotās vērtības jomā; 
uzskata, ka konkrētam mērķim paredzēts 
ES līmeņa finansiālais atbalsts var palīdzēt 
uzsākt citus svarīgus projektus, kam bieži 
vien ilgākā laikposmā ir liels komerciāls 
potenciāls; norāda, ka valstis pašlaik sāk 
plašas un mērķtiecīgas kampaņas attiecībā 
uz ieguldījumiem infrastruktūrā, ka 
konkurences uzturēšana nozīmē to, ka 
Eiropai ir īpaša stratēģiskā interese 
palielināt infrastruktūras efektivitāti, lai 
liktu pamatus ilgstošai ekonomiskai 
izaugsmei, un ka tā rezultātā Eiropas 
transporta pamattīkls nodrošinātu lielāku 
transporta nozares energoefektivitāti; 
konstatē, ka šāds atbalsts ir jānovirza 
pamatprioritātēm — sastrēgumu 
novēršanai uz Eiropas stratēģiskajām 
maģistrālēm, to paplašināšanai un 
pārrobežu un it īpaši vairākveidu transporta 
savienojumu radīšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Ádám Kósa

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta Komisijas viedokli, ka 
pārrobežu infrastruktūra ir viens no 
labākajiem piemēriem tam, kā ES var 
novērst atšķirības un sniegt labākus 
rezultātus pievienotās vērtības jomā; 
uzskata, ka konkrētam mērķim paredzēts 
ES līmeņa finansiālais atbalsts var palīdzēt 

4. atbalsta Komisijas viedokli, ka 
pārrobežu infrastruktūra ir viens no 
labākajiem piemēriem tam, kā ES var 
novērst atšķirības un sniegt labākus 
rezultātus pievienotās vērtības jomā; 
uzskata, ka konkrētam mērķim paredzēts 
ES līmeņa finansiālais atbalsts var palīdzēt 
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uzsākt citus svarīgus projektus, kam bieži 
vien ilgākā laikposmā ir liels komerciāls 
potenciāls; norāda, ka valstis pašlaik sāk 
plašas un mērķtiecīgas kampaņas attiecībā 
uz ieguldījumiem infrastruktūrā, ka 
konkurences uzturēšana nozīmē to, ka 
Eiropai ir īpaša stratēģiskā interese 
palielināt infrastruktūras efektivitāti, lai
liktu pamatus ilgstošai ekonomiskai 
izaugsmei, un ka tā rezultātā Eiropas 
transporta pamattīklā kravu un pasažieru 
plūsmas tiktu novirzītas uz ilgtspējīgākiem 
transporta veidiem; konstatē, ka šāds 
atbalsts ir jānovirza pamatprioritātēm —
sastrēgumu novēršanai uz Eiropas 
stratēģiskajām maģistrālēm, to 
paplašināšanai un pārrobežu un 
vairākveidu transporta savienojumu 
radīšanai;

uzsākt citus svarīgus projektus, kam bieži 
vien ilgākā laikposmā ir liels komerciāls 
potenciāls; norāda, ka valstis pašlaik sāk 
plašas un mērķtiecīgas kampaņas attiecībā 
uz ieguldījumiem infrastruktūrā, ka 
konkurences uzturēšana nozīmē to, ka 
Eiropai ir īpaša stratēģiskā interese 
palielināt infrastruktūras efektivitāti, lai 
liktu pamatus ilgstošai ekonomiskai 
izaugsmei, un ka tā rezultātā Eiropas 
transporta pamattīklā kravu un pasažieru 
plūsmas tiktu novirzītas uz ilgtspējīgākiem 
un pieejamākiem transporta veidiem; 
konstatē, ka šāds atbalsts ir jānovirza 
pamatprioritātēm — sastrēgumu 
novēršanai uz Eiropas stratēģiskajām 
maģistrālēm, to paplašināšanai un 
pārrobežu un vairākveidu transporta 
savienojumu radīšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta Komisijas viedokli, ka 
pārrobežu infrastruktūra ir viens no 
labākajiem piemēriem tam, kā ES var 
novērst atšķirības un sniegt labākus 
rezultātus pievienotās vērtības jomā; 
uzskata, ka konkrētam mērķim paredzēts 
ES līmeņa finansiālais atbalsts var palīdzēt 
uzsākt citus svarīgus projektus, kam bieži 
vien ilgākā laikposmā ir liels komerciāls 
potenciāls; norāda, ka valstis pašlaik sāk 
plašas un mērķtiecīgas kampaņas attiecībā 
uz ieguldījumiem infrastruktūrā, ka 
konkurences uzturēšana nozīmē to, ka 
Eiropai ir īpaša stratēģiskā interese 
palielināt infrastruktūras efektivitāti, lai 
liktu pamatus ilgstošai ekonomiskai 
izaugsmei, un ka tā rezultātā Eiropas 

4. atbalsta Komisijas viedokli, ka 
pārrobežu infrastruktūra ir viens no 
labākajiem piemēriem tam, kā ES var 
novērst atšķirības un sniegt labākus 
rezultātus pievienotās vērtības jomā; 
uzskata, ka konkrētam mērķim paredzēts 
ES līmeņa finansiālais atbalsts var palīdzēt 
uzsākt citus svarīgus projektus, kam bieži 
vien ilgākā laikposmā ir liels komerciāls 
potenciāls; norāda, ka valstis pašlaik sāk 
plašas un mērķtiecīgas kampaņas attiecībā 
uz ieguldījumiem infrastruktūrā, ka 
Eiropas konkurences uzturēšanas pamatā 
jābūt atbalstam pētniecībai un 
inovācijām, pastiprinot īpašo stratēģisko 
interesi infrastruktūras efektivitātes 
palielināšanā, lai liktu pamatus ilgstošai 
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transporta pamattīklā kravu un pasažieru 
plūsmas tiktu novirzītas uz ilgtspējīgākiem 
transporta veidiem; konstatē, ka šāds 
atbalsts ir jānovirza pamatprioritātēm —
sastrēgumu novēršanai uz Eiropas 
stratēģiskajām maģistrālēm, to 
paplašināšanai un pārrobežu un 
vairākveidu transporta savienojumu 
radīšanai;

ekonomiskai izaugsmei, un ka tā rezultātā 
Eiropas transporta pamattīklā kravu un 
pasažieru plūsmas tiktu novirzītas uz 
ilgtspējīgākiem transporta veidiem, ar ko 
varētu aizstāt gaisa transportu un 
autotransportu; konstatē, ka šāds atbalsts 
ir jānovirza pamatprioritātēm —
sastrēgumu novēršanai uz Eiropas 
stratēģiskajām maģistrālēm, to 
paplašināšanai un pārrobežu un 
vairākveidu transporta savienojumu 
radīšanai;

Or. pt

Grozījums Nr. 16
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju un dalībvalstis apsvērt 
iespēju sagatavot integrētu ES politiku 
attiecībā uz iekšējiem ūdensceļiem, ņemot 
vērā ieguvumus no pārvadājumiem ar 
kuģiem integrētā Eiropas upju un kanālu 
tīklā, un to, ka ES ir vairāk nekā 
37 000 ūdensceļu, kas savieno simtiem 
pilsētu un rūpniecisko reģionu, un ka 20 
no 27 dalībvalstīm ir iekšējie ūdensceļi, kā 
arī mudina šādas politikas īstenošanai 
piešķirt pienācīgu atbalstu no ES un 
dalībvalstu budžetiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 17
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.b ņemot vērā ekoloģiski efektīva 
transporta radītās iespējas jaunu 
darbavietu izveidei, uzsver, ka ar ES 
politikas virzienu un finanšu instrumentu 
palīdzību jāatbalsta elektriskiem 
transportlīdzekļiem nepieciešamās 
infrastruktūras izveide un ka tie jāintegrē 
Eiropas mēroga inteliģentās enerģijas 
tīklā, kas spētu izmantot no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem vietējā 
līmenī iegūtu enerģiju;

Or. ro

Grozījums Nr. 18
Anne E. Jensen

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. īpašu uzmanību vērš uz Eiropas 
transporta tīklu (TEN-T) pievienoto 
vērtību, kuru jomā visi projekti ir 
starptautiski un kuru pievienotā vērtība 
īpaši izpaužas projektu pārrobežu posmos 
un arī kā ES ieguldījumu sviras efekts 
stratēģisku projektu privātās un publiskās 
finansēšanas stimulēšanā;

5. īpašu uzmanību vērš uz Eiropas 
transporta tīklu (TEN-T) pievienoto 
vērtību, kuru jomā visi projekti ir 
starptautiski un kuru pievienotā vērtība 
īpaši izpaužas projektu pārrobežu posmos, 
investīcijās, kas izdarītas tālu no krasta 
atrodošos apgabalos, un arī kā ES 
ieguldījumu sviras efekts stratēģisku 
projektu privātās un publiskās finansēšanas 
stimulēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Roberts Zīle

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. īpašu uzmanību vērš uz Eiropas 
transporta tīklu (TEN-T) pievienoto 
vērtību, kuru jomā visi projekti ir 
starptautiski un kuru pievienotā vērtība 
īpaši izpaužas projektu pārrobežu posmos 
un arī kā ES ieguldījumu sviras efekts 
stratēģisku projektu privātās un publiskās 
finansēšanas stimulēšanā;

5. īpašu uzmanību vērš uz Eiropas 
transporta tīklu (TEN-T) pievienoto 
vērtību, kuru jomā visi projekti ir 
starptautiski un kuru pievienotā vērtība ir 
īpaši acīmredzama efektīva, vairākveidu 
un visaptveroša ES transporta tīkla 
izveides un pieejamības trūkuma un 
vairāku ES daļu nepietiekamās transporta 
tīklu savietojamības kontekstā, projektu 
pārrobežu posmos un arī kā ES 
ieguldījumu sviras efekts stratēģisku 
projektu privātās un publiskās finansēšanas 
stimulēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Dominique Riquet, Michel Dantin

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atgādina, ka 1996.–2020. gadā 
īstenojamajiem TEN-T projektiem 
nepieciešamais finansējums tiek lēsts 
EUR 900 miljardu apmērā, no kura vēl ir 
jāfinansē EUR 500 miljardi, un ka 
pašreizējiem 30 prioritārajiem TEN-T 
projektiem nepieciešami 
EUR 395 miljardi, no kuriem vēl ir 
jāfinansē EUR 270 miljardi;

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Isabelle Durant, Michael Cramer

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

5.a būtiskus ieptaupījumus ES un 
dalībvalstu budžetā var panākt, pārdalot 
līdzekļus, kas paredzēti infrastruktūras 
radītā trokšņa mazināšanas pasākumiem 
(piemēram, prettrokšņa ekrāniem), 
transportlīdzekļu modernizēšanai, 
izmantojot zema trokšņu līmeņa 
mehānismus, piemēram, kompozītos 
bremžu klučus kravas vagoniem, un šajā 
gadījumā aptuveni EUR 2 miljardus lieli 
ieguldījumi var radīt ietaupījumus līdz pat 
70 % apmērā no sākotnējām izmaksām, 
kuras saistītas ar ieguldījumiem 
infrastruktūrā; līdzīgus ietaupījumus 
iegūst un var iegūt, ieguldot līdzekļus 
ERTMS gan infrastruktūrai, gan 
ritošajam sastāvam un vienlaikus 
palielinot dzelzceļa drošību un pašreizējās 
dzelzceļa infrastruktūras jaudas 
izmantošanas efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Michel Dantin

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda izmantošanā trūkst līdzsvara starp 
dažādiem transporta veidiem 
paredzētajām investīcijām (autoceļu 
infrastruktūrai paredzēts EUR 41 miljards 
salīdzinājumā ar EUR 23,6 miljardiem 
dzelceļam un EUR 0,6 miljardiem 
iekšzemes ūdensceļiem), kas apgrūtina 
ilgtspējīgas Eiropas vairākveidu 
transporta sistēmas izveidi; cer, ka, ņemot 
vērā iepriekš minēto, Eiropas finansējums 
dzelzceļam tiks noteikts par prioritāti un 
ka tas tiks palielināts apgabalos, kuros 
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autoceļu infrastruktūra jau ir pietiekami 
attīstīta;

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Gesine Meissner

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atgādina, ka divi galvenie TEN-T
finansētāji ir dalībvalstis un Eiropas 
Savienība, pēdējai to darot ar TEN-T
budžeta un Kohēzijas fonda un 
struktūrfondu palīdzību, ka pašreizējā 
budžeta plānošanas laikposmā (2007.–
2013. g.) tiek finansēti 15 % no 
ieguldījumiem, kas nepieciešami, lai 
pabeigtu šajā laikposmā veicamos darbus, 
un ka — tā kā liela mēroga infrastruktūras 
projektu īstenošanas izmaksas, visticamāk, 
palielināsies — daudzgadu finanšu shēmā 
laikposmam pēc 2014. gada ieguldījumiem 
transporta nozarē pieejamais kopējais 
finansējums būs izšķirošs TEN-T
īstenošanai;

7. atgādina, ka galvenie TEN-T finansētāji 
ir dalībvalstis, reģioni un Eiropas 
Savienība, pēdējai to darot ar TEN-T
budžeta un Kohēzijas fonda un 
struktūrfondu palīdzību, ka pašreizējā 
budžeta plānošanas laikposmā (2007.–
2013. g.) tiek finansēti 15 % no 
ieguldījumiem, kas nepieciešami, lai 
pabeigtu šajā laikposmā veicamos darbus, 
un ka — tā kā liela mēroga infrastruktūras 
projektu īstenošanas izmaksas, visticamāk, 
palielināsies — daudzgadu finanšu shēmā 
laikposmam pēc 2014. gada ieguldījumiem 
transporta nozarē pieejamais kopējais 
finansējums būs izšķirošs TEN-T
īstenošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Dominique Riquet

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. tādēļ aicina palielināt kopējo 
finansējumu TEN-T, izmantojot īpaši 
transporta projektiem paredzēto Kohēzijas 
fonda finansējumu (pašlaik — 23,7 % no 
kohēzijas līdzekļiem) un noteiktu šī 
finansējuma summu paredzēt TEN-T

9. tādēļ aicina palielināt kopējo 
finansējumu TEN-T un īpašu uzmanību 
pievērst dzelzceļa projektiem, izmantojot 
īpaši transporta projektiem paredzēto 
Kohēzijas fonda finansējumu (pašlaik —
23,7 % no kohēzijas līdzekļiem) un 
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pamattīklam, tādējādi palielinot ES 
pievienoto vērtību, un TEN-T finansējuma 
piešķiršanai par nosacījumu izvirzīt 
dalībvalstu finansējuma koncentrāciju 
TEN-T pamattīklam;

noteiktu šī finansējuma summu paredzēt 
TEN-T pamattīklam, tādējādi palielinot ES 
pievienoto vērtību, un TEN-T finansējuma 
piešķiršanai par nosacījumu izvirzīt 
dalībvalstu finansējuma koncentrāciju 
TEN-T pamattīklam;

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. tādēļ aicina palielināt kopējo 
finansējumu TEN-T, izmantojot īpaši 
transporta projektiem paredzēto Kohēzijas 
fonda finansējumu (pašlaik — 23,7 % no 
kohēzijas līdzekļiem) un noteiktu šī 
finansējuma summu paredzēt TEN-T
pamattīklam, tādējādi palielinot ES 
pievienoto vērtību, un TEN-T finansējuma 
piešķiršanai par nosacījumu izvirzīt 
dalībvalstu finansējuma koncentrāciju 
TEN-T pamattīklam;

9. tādēļ aicina saglabāt kopējo finansējumu 
TEN-T, izmantojot īpaši transporta 
projektiem paredzēto Kohēzijas fonda 
finansējumu (pašlaik — 23,7 % no 
kohēzijas līdzekļiem) un noteiktu šī 
finansējuma summu paredzēt TEN-T
pamattīklam, tādējādi palielinot ES 
pievienoto vērtību, un TEN-T finansējuma 
piešķiršanai par nosacījumu izvirzīt 
dalībvalstu finansējuma koncentrāciju 
TEN-T pamattīklam;

Or. de

Grozījums Nr. 26
Mathieu Grosch, Brian Simpson

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. tādēļ aicina palielināt kopējo
finansējumu TEN-T, izmantojot īpaši
transporta projektiem paredzēto Kohēzijas 
fonda finansējumu (pašlaik — 23,7 % no 
kohēzijas līdzekļiem) un noteiktu šī
finansējuma summu paredzēt TEN-T 
pamattīklam, tādējādi palielinot ES 

9. tādēļ aicina pastiprināt koordināciju 
starp TEN-T pieejamo finansējumu un 
transporta projektiem paredzēto Kohēzijas 
fonda finansējumu (pašlaik — 23,7 % no 
kohēzijas līdzekļiem), šīs summas 
piešķiršanai no Kohēzijas fonda par 
nosacījumu izvirzīt Eiropas transporta 
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pievienoto vērtību, un TEN-T finansējuma 
piešķiršanai par nosacījumu izvirzīt 
dalībvalstu finansējuma koncentrāciju 
TEN-T pamattīklam;

politikas vispārējo principu ievērošanu un 
TEN-T finansējuma piešķiršanai par 
nosacījumu izvirzīt dalībvalstu finansējuma 
koncentrāciju TEN-T pamattīklam;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Olga Sehnalová

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. tādēļ aicina palielināt kopējo 
finansējumu TEN-T, izmantojot īpaši 
transporta projektiem paredzēto Kohēzijas 
fonda finansējumu (pašlaik — 23,7 % no 
kohēzijas līdzekļiem) un noteiktu šī 
finansējuma summu paredzēt TEN-T
pamattīklam, tādējādi palielinot ES 
pievienoto vērtību, un TEN-T finansējuma 
piešķiršanai par nosacījumu izvirzīt 
dalībvalstu finansējuma koncentrāciju 
TEN-T pamattīklam;

9. tādēļ aicina palielināt kopējo 
finansējumu TEN-T, izmantojot īpaši 
transporta projektiem paredzēto Kohēzijas 
fonda finansējumu (pašlaik — 23,7 % no 
kohēzijas līdzekļiem) un noteiktu šī 
finansējuma summu paredzēt TEN-T
pamattīklam, tādējādi palielinot ES 
pievienoto vērtību, un TEN-T finansējuma 
piešķiršanai par nosacījumu izvirzīt 
dalībvalstu finansējuma koncentrāciju 
TEN-T pamattīklam, kā arī Direktīvas 
2008/96/EK instrumentu sistemātisku 
piemērošanu šim tīklam;

Or. cs

Grozījums Nr. 28
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. tādēļ aicina palielināt kopējo 
finansējumu TEN-T, izmantojot īpaši 
transporta projektiem paredzēto Kohēzijas 
fonda finansējumu (pašlaik — 23,7 % no 
kohēzijas līdzekļiem) un noteiktu šī 
finansējuma summu paredzēt TEN-T
pamattīklam, tādējādi palielinot ES 

9. tādēļ aicina palielināt kopējo 
finansējumu TEN-T, izmantojot īpaši 
transporta projektiem paredzēto Kohēzijas 
fonda finansējumu (pašlaik — 23,7 % no 
kohēzijas līdzekļiem) un noteiktu šī 
finansējuma summu paredzēt 
svarīgākajiem un visaptverošiem TEN-T
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pievienoto vērtību, un TEN-T finansējuma 
piešķiršanai par nosacījumu izvirzīt 
dalībvalstu finansējuma koncentrāciju 
TEN-T pamattīklam;

tīkliem, tādējādi palielinot ES pievienoto 
vērtību, un TEN-T finansējuma piešķiršanai 
par nosacījumu izvirzīt dalībvalstu 
finansējuma koncentrāciju svarīgākajiem 
un visaptverošiem TEN-T tīkliem;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Michel Dantin

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. tādēļ aicina palielināt kopējo 
finansējumu TEN-T, izmantojot īpaši 
transporta projektiem paredzēto Kohēzijas 
fonda finansējumu (pašlaik — 23,7 % no 
kohēzijas līdzekļiem) un noteiktu šī 
finansējuma summu paredzēt TEN-T
pamattīklam, tādējādi palielinot ES 
pievienoto vērtību, un TEN-T finansējuma 
piešķiršanai par nosacījumu izvirzīt 
dalībvalstu finansējuma koncentrāciju 
TEN-T pamattīklam;

9. tādēļ aicina palielināt kopējo 
finansējumu TEN-T, izmantojot īpaši 
pārrobežu un/vai vairākveidu transporta 
projektiem paredzēto Kohēzijas fonda 
finansējumu (pašlaik — 23,7 % no 
kohēzijas līdzekļiem) un noteiktu šī 
finansējuma summu paredzēt TEN-T
pamattīklam, tādējādi palielinot ES 
pievienoto vērtību, un TEN-T finansējuma 
piešķiršanai par nosacījumu izvirzīt 
dalībvalstu finansējuma koncentrāciju 
TEN-T pamattīklam;

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Roberts Zīle

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. tādēļ aicina palielināt kopējo 
finansējumu TEN-T, izmantojot īpaši 
transporta projektiem paredzēto Kohēzijas 
fonda finansējumu (pašlaik — 23,7 % no 
kohēzijas līdzekļiem) un noteiktu šī 
finansējuma summu paredzēt TEN-T
pamattīklam, tādējādi palielinot ES

9. tādēļ aicina palielināt kopējo 
finansējumu TEN-T, kā arī uzlabot 
koordināciju starp ES un dalībvalstīm un 
starp pārskatītajām TEN-T
pamatnostādnēm un ES kohēzijas 
stratēģiskajām pamatnostādnēm, lai 
saskaņā ar minētajām pamatnostādnēm 
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pievienoto vērtību, un TEN-T 
finansējuma piešķiršanai par nosacījumu 
izvirzīt dalībvalstu finansējuma 
koncentrāciju TEN-T pamattīklam;

prioritāšu finansēšanā nodrošinātu 
konsekvenci starp ES un valsts līmeni un 
līdz ar to labāk izmantotu finansēšanas 
avotus un palielinātu pievienoto vērtību 
ES mērķu īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Dominique Riquet, Michel Dantin

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a prasa izstrādāt citus TEN-T 
paredzētus finansēšanas instrumentus, it 
īpaši piešķirot no darbības tranporta jomā 
iegūtus pašu resursus, izmantot īpašus 
EIB instrumentus un uzlabot publiskā un 
privātā sektora partnerības (PPP) 
mehānismus, kā arī palielināt atbalstu to 
izstrādei;

Or. fr

Grozījums Nr. 32
Mathieu Grosch, Brian Simpson

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a no ārējo izmaksu internalizācijas gūtie 
ieņēmumi it īpaši jāparedz mobilitātei, 
tādējādi cita starpā veicinot PPP 
transporta nozares projektos;

Or. en
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Grozījums Nr. 33
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzsver, ka Kohēzijas fonda 
finansējums transporta projektiem 
jāparedz arī jaunajā finanšu plānā, 
dalībvalstīm skaidri apņemoties 
nodrošināt šiem projektiem 
līdzfinansējumu un tos īstenot; uzsver, ka 
kohēzijas politika vēl aizvien ir ļoti 
svarīga valstīs, kuras cenšas izpildīt 
konverģences kritērijus, un ka transporta 
projektu īstenošana šajās valstīs lielā 
mērā ir atkarīga no Kohēzijas fonda 
finansējuma pieejamības;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Isabelle Durant, Michael Cramer

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. norāda, ka nepiešķirts paliek tikai 
pusprocents no TEN-T 2007.–2013. gada 
budžeta, tomēr uzstāj, ka ES apņemšanās 
piešķirt finansējumu nevar ilgt mūžīgi 
attiecībā uz projektiem, kas nevirzās uz 
priekšu tādēļ, ka dalībvalstis no sava 
budžeta līdz 2015. gadam nav darījušas 
pieejamu atbilstīgo finansējumu;

10. norāda, ka nepiešķirts paliek tikai 
pusprocents no TEN-T 2007.–2013. gada 
budžeta, tomēr uzstāj, ka ES apņemšanās 
piešķirt finansējumu nevar ilgt mūžīgi 
attiecībā uz projektiem, kas nevirzās uz 
priekšu tādēļ, ka dalībvalstis no sava 
budžeta līdz 2015. gadam nav darījušas 
pieejamu atbilstīgo finansējumu; uzsver, ka 
transporta projektu finansēšanā prioritāte 
jāpiešķir dzelzceļa infrastruktūras 
uzlabošanai, investējot mazākas summas, 
kas sniedz rezultātus īsā vai vidēji ilgā 
laikposmā;

Or. en
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Grozījums Nr. 35
Anne E. Jensen

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.a atgādina, ka Marco Polo 
programmai paredzēto līdzekļu apgūšanas 
līmenis bija zemāks nekā cerēts; tādēļ 
uzsver, ka ir rūpīgi jāizvērtē vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Anne E. Jensen

Atzinuma projekts
11.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.b uzsver, ka šajā programmā mazāk 
jakoncentrējas uz darbībām, vairāk — uz 
energoefektīvu risinājumu meklēšanu, un 
ka tam nepieciešamas investīcijas 
infrastruktūrā un jūras transporta 
attīstība kopumā;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Anne E. Jensen

Atzinuma projekts
11.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.c iesaka izpētīt iespēju Marco Polo 
programmā kā instrumentu iekļaut 
aizdevumu garantijas;

Or. en
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Grozījums Nr. 38
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. uzstāj, ka Galileo ir Eiropas Savienībai 
stratēģiski ļoti svarīgs projekts, it īpaši 
ņemot vērā citu valstu, piemēram, Ķīnas, 
Indijas un Krievijas, izrādīto apņemšanos 
no valsts militārā budžeta ieguldīt līdzekļus 
līdzīgās sistēmās, un ka nav vēlama 
situācija, kad Eiropas uzņēmējdarbība nav 
spējīga gūt labumu no daudzpusējām 
ekonomiskām, vides, inovatīvām, 
pētniecības un nodarbinātības iespējām, ko 
sniedz pašiem sava Eiropas satelītu 
navigācijas sistēma; turklāt uzskata, ka šī 
pakalpojuma sniegšanas samazināšanas 
vai pārtraukšanas gadījumā iespējamais 
kaitējums uzņēmējdarbībai, banku 
darbībai, aviācijai un komunikāciju nozarei 
vien izmaksātu ļoti dārgi (piemēram, 
uzņēmējdarbības ienākumu, ceļu satiksmes 
drošības ziņā utt.); atgādina, ka budžeta 
lēmējinstitūcija to atzina, paaugstinot 
pašreizējā finanšu plāna 1.a izdevumu 
apakškategorijas maksimālo apjomu, lai 
pielāgotos pastāvīgajiem ieguldījumiem 
Galileo programmā;

13. uzstāj, ka Galileo ir Eiropas Savienībai 
stratēģiski ļoti svarīgs projekts, it īpaši 
ņemot vērā citu valstu, piemēram, Ķīnas, 
Indijas un Krievijas, izrādīto apņemšanos 
no valsts militārā budžeta ieguldīt līdzekļus 
līdzīgās sistēmās, un ka nav vēlama 
situācija, kad Eiropas uzņēmējdarbība nav 
spējīga gūt labumu no daudzpusējām 
ekonomiskām, vides, inovatīvām, 
pētniecības un nodarbinātības iespējām, ko 
sniedz pašiem sava Eiropas satelītu 
navigācijas sistēma; turklāt uzskata, ka šī 
pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas 
gadījumā iespējamais kaitējums 
uzņēmējdarbībai, banku darbībai, aviācijai 
un komunikāciju nozarei vien izmaksātu 
dārgi (piemēram, uzņēmējdarbības 
ienākumu, ceļu satiksmes drošības ziņā 
utt.) un varētu radīt daudzas problēmas; 
atgādina, ka budžeta lēmējinstitūcija to 
atzina, paaugstinot pašreizējā finanšu plāna 
1.a izdevumu apakškategorijas maksimālo 
apjomu, lai pielāgotos pastāvīgajiem 
ieguldījumiem Galileo programmā;

Or. de

Grozījums Nr. 39
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
13.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

13.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
apsvērt iespēju būtiski palielināt 
finansējumu ar GNSS izmantošanu 
saistītajai izpētei, lai Eiropas rūpniecībai, 
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MVU un visām iesaistītajām personām 
sniegtu iespēju palielināt GNSS vispārējā 
tirgus apgūšanas līmeni un nodrošinātu 
ES neatkarību nozarē, uz kuru balstās 
vairāk nekā 6 % no ES IKP;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
13.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

13.b mudina Eiropas Komisiju, 
Eiropadomi un Eiropas Savienības 
dalībvalstis aktīvi rīkoties un papildus 
dalībvalstu centieniem ES GNSS 
izmantošanai un lietotāja segmentam 
paredzēto pētniecības un izstrādes jomas 
finansējumu palielināt vismaz līdz 
EUR 100 miljoniem gadā; turklāt ar 
8. pamatprogrammas palīdzību pieejamais 
ES finansējums pētniecībai un izstrādei ir 
būtiski jāpalielina, lai Eiropas GNSS 
pakārtotajai ražošanas nozarei 
nodrošinātu līdzekļus, kas nepieciešami 
tās konkurētspējas saglabāšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Christine De Veyrac, Ramon Tremosa i Balcells

Atzinuma projekts
14.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

14.b norāda, ka Eiropas vienotās gaisa 
telpas projekta paātrināta īstenošana un it 
īpaši tā tehnoloģiskā komponenta —
Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa 
satiksmes pārvaldības pētniecības 
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(SESAR) — izmantošana, sākot ar 
2014. gadu, ir noteikta par vienu no 
pamatprioritātēm, lai panāktu efektīvu un 
ilgtspējīgu gaisa transporta sistēmu 
Eiropā; SESAR projekts ļaus samazināt 
gaisa satiksmes pārvaldības izmaksas par 
50 %, 10 reizes uzlabojot drošības 
rādītājus un par 10 % samazinot katra 
lidojuma ietekmi uz vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Christine De Veyrac, Ramon Tremosa i Balcells

Atzinuma projekts
15. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

15. uzstāj — ņemot vērā tādu projektu kā 
Galileo ilgstošo sagatavošanu un šai 
programmai jau piešķirto 
kapitālieguldījumu apjomu — visā finanšu 
plānošanas laikposmā ir ļoti svarīga 
konsekvence un apņemšanās, lai 
nodrošinātu programmas sekmīgu 
īstenošanu un no tās gūstamos labumus;

15. uzstāj — ņemot vērā tādu projeku kā 
Galileo vai Eiropas vienotās gaisa telpas 
un tās tehnoloģiskā komponenta SESAR 
ilgstošo sagatavošanu un šiem projektiem
jau piešķirto kapitālieguldījumu apjomu —
visā finanšu plānošanas laikposmā ir ļoti 
svarīga konsekvence un apņemšanās, lai 
nodrošinātu to sekmīgu īstenošanu un no 
tās gūstamos labumus;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Inés Ayala Sender

Atzinuma projekts
15.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

15.a Eiropas dzelzceļa satiksmes 
pārvaldības sistēma (ERMTS)
norāda uz ERMTS projekta nozīmi 
dzelzceļa savietojamības nodrošināšanā 
un pārejas uz citiem transporta veidiem 
īstenošanā; uzskata, ka ERMTS projekta, 
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tāpat kā daudzu citu transporta 
infrastruktūras projektu, īstenošanā 
pēdējā laikā nācās saskarties ar 
ekonomiskās lejupslīdes sekām, kas 
izpaudās kā publiskā sektora investīciju 
apjoma un īpatsvara samazināšanās; 
apstiprina šī projekta Eiropas dimensiju 
un pievienoto vērtību un tādēļ prasa 
ERMTS un it īpaši tā pārrobežu sadaļas 
nākamajos gados noteikt par ES budžeta 
prioritāti;

Or. es

Grozījums Nr. 44
Inés Ayala Sender

Atzinuma projekts
15.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

15.b Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa 
satiksmes pārvaldības pētniecība (SESAR)
uzskata, ka SESAR programma ir ļoti 
svarīga Eiropas vienotās gaisa telpas 
izveides pabeigšanai un jaudas 
palielināšanās pārvaldībai, samazinot 
gaisa transporta ietekmi uz vidi un 
izmaksas šajā nozarē; uzskata, ka šai 
nozarei ir jāparedz pietiekams 
finansējums, lai varētu pabeigt Eiropas 
vienotās gaisa telpas izveidi;

Or. es

Grozījums Nr. 45
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. atgādina tūrisma nozīmi attiecībā uz 
Eiropas ekonomiku, Eiropas dabas un 

16. atgādina tūrisma nozīmi attiecībā uz 
Eiropas ekonomiku, Eiropas dabas un 
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kultūras mantojumu un atsevišķām valstīm 
un reģioniem, kuros tas ir ekonomikas un 
sociālās jomas galvenais balsts; vērš 
uzmanību uz to, cik liela nozīme ir 
jaunajam noteikumam par tūrismu, kas ir 
iekļauts Lisabonas līgumā un kas 
Parlamentam pirmoreiz piešķir 
likumdošanas pilnvaras tūrisma jomā; 
atkārtoti pauž bažas par to, ka šī jaunā 
uzdevuma atspoguļošanai, atbalstot tūrisma 
attīstību, nav paredzēta neviena budžeta 
pozīcija, un uzstāj, ka nākotnē jāparedz 
atbilstīga apjoma ES atbalsts tūrismam, 
izveidojot īpašu budžeta pozīciju 
ilgtspējīgai ekonomikas attīstībai, 
rūpnieciskajam mantojumam un dabas un 
kultūras mantojuma aizsardzībai, attiecīgos 
gadījumos piesaistot struktūrfondu un citu 
fondu līdzekļus.

kultūras mantojumu un atsevišķām valstīm 
un reģioniem, kuros tas ir ekonomikas un 
sociālās jomas galvenais balsts; vērš 
uzmanību uz to, cik liela nozīme ir 
jaunajam noteikumam par tūrismu, kas ir 
iekļauts Lisabonas līgumā un kas 
Parlamentam pirmoreiz piešķir 
likumdošanas pilnvaras tūrisma jomā; 
atkārtoti pauž bažas par to, ka šī jaunā 
uzdevuma atspoguļošanai, atbalstot tūrisma 
attīstību, nav paredzēta neviena budžeta 
pozīcija, un uzstāj, ka nākotnē jāparedz 
atbilstīga apjoma ES atbalsts tūrismam, 
izveidojot īpašu budžeta pozīciju 
ilgtspējīgai ekonomikas attīstībai, 
rūpnieciskajam mantojumam un dabas un 
kultūras mantojuma aizsardzībai, attiecīgos 
gadījumos piesaistot struktūrfondu un citu 
fondu līdzekļus; tomēr uzsver, ka tūrisms 
var negatīvi ietekmēt vidi, un tādēļ prasa 
piešķirt līdzekļus pirmām kārtām 
projektiem, kas veltīti ilgtspējīgam un 
videi nekaitīgam tūrismam.

Or. de

Grozījums Nr. 46
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. atgādina tūrisma nozīmi attiecībā uz 
Eiropas ekonomiku, Eiropas dabas un 
kultūras mantojumu un atsevišķām valstīm 
un reģioniem, kuros tas ir ekonomikas un 
sociālās jomas galvenais balsts; vērš 
uzmanību uz to, cik liela nozīme ir 
jaunajam noteikumam par tūrismu, kas ir 
iekļauts Lisabonas līgumā un kas 
Parlamentam pirmoreiz piešķir 
likumdošanas pilnvaras tūrisma jomā; 
atkārtoti pauž bažas par to, ka šī jaunā 
uzdevuma atspoguļošanai, atbalstot tūrisma 
attīstību, nav paredzēta neviena budžeta 

16. atgādina tūrisma nozīmi attiecībā uz 
Eiropas ekonomiku, Eiropas dabas un 
kultūras mantojumu un atsevišķām valstīm 
un reģioniem, kuros tas ir ekonomikas un 
sociālās jomas galvenais balsts; vērš 
uzmanību uz to, cik liela nozīme ir 
jaunajam noteikumam par tūrismu, kas ir 
iekļauts Lisabonas līgumā un kas 
Parlamentam pirmoreiz piešķir 
likumdošanas pilnvaras tūrisma jomā, un 
uz nepieciešamību šīs pilnvaras izmantot 
nozares konkurētspējas palielināšanai; 
atkārtoti pauž bažas par to, ka šī jaunā 
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pozīcija, un uzstāj, ka nākotnē jāparedz 
atbilstīga apjoma ES atbalsts tūrismam, 
izveidojot īpašu budžeta pozīciju 
ilgtspējīgai ekonomikas attīstībai, 
rūpnieciskajam mantojumam un dabas un 
kultūras mantojuma aizsardzībai, attiecīgos 
gadījumos piesaistot struktūrfondu un citu 
fondu līdzekļus.

uzdevuma atspoguļošanai, atbalstot tūrisma 
attīstību, nav paredzēta neviena budžeta 
pozīcija, un uzstāj, ka nākotnē jāparedz 
atbilstīga apjoma ES atbalsts tūrismam, 
izveidojot īpašu budžeta pozīciju 
ilgtspējīgai ekonomikas attīstībai, 
rūpnieciskajam mantojumam un dabas un 
kultūras mantojuma aizsardzībai, attiecīgos 
gadījumos piesaistot struktūrfondu un citu 
fondu līdzekļus.

Or. pt

Grozījums Nr. 47
Christine De Veyrac, Ramon Tremosa i Balcells

Atzinuma projekts
16.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

16.a prasa izstrādāt jaunus finansēšanas 
instrumentus, gan pārskatot Eiropas 
Investīciju bankas politiku, lai piešķirtu 
vairāk aizdevumu inovatīviem projektiem 
transporta jomā, gan izmantojot 
ieņēmumus no smago automobiļu 
aplikšanas ar nodokli un CO2 emisijas 
kvotu izsoles aviācijas nozarē, nolūkā 
finansēt kopīgus projektus, kuru mērķis ir 
samazināt šo transporta veidu ietekmi uz 
vidi.

Or. fr

Grozījums Nr. 48
Gesine Meissner, Corinne Lepage

Atzinuma projekts
16.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

16.b uzskata, ka jāturpina īstenot 
integrēto jūrniecības politiku un tā jāvirza 
uz to problēmu risināšanu, ar kurām 
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saskaras piekrastes zonas un jūras 
baseini, kā arī uz atbalstu „zilajai 
izaugsmei” saskaņā ar stratēģiju 
„Eiropa 2020”; uzstāj, ka šai politikai 
jāpiešķir pietiekami finanšu līdzekļi, 
izmantojot gan pašreizējos instrumentus, 
piemēram, struktūrfondus, gan 
specifiskus instrumentus, kas ir patiesi 
integrējoši tādās jomās kā savienojumi 
starp jūru un sauszemi, cilvēkresursu 
pilnveidošana un atbalsts attālāko 
reģionu attīstībai.

Or. en


