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Grozījums Nr. 1
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka pieejamības uzlabošana, 
reģionālās ekonomikas nostiprināšana un 
kohēzijas sasniegšana ir arī Eiropas 
Transporta tīkla (TEN–T) programmas 
mērķi, un tie ir pilnībā saistīti ar 
nepieciešamību pēc efektīvas mobilitātes, 
pēc klimata pārmaiņu problēmu risināšanas 
un vispārīgo iekšējā tirgus mērķu 
sasniegšanas;

1. atgādina, ka pieejamības uzlabošana, 
reģionālās un vietējās ekonomikas 
nostiprināšana un kohēzijas sasniegšana ir 
arī Eiropas Transporta tīkla (TEN–T) 
programmas mērķi, un tie ir pilnībā saistīti 
ar nepieciešamību pēc efektīvas 
mobilitātes, pēc klimata pārmaiņu 
problēmu risināšanas un vispārīgo iekšējā 
tirgus mērķu sasniegšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Ville Itälä

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atgādina, ka aptuveni 23,7 % (82 
miljardi eiro) no kohēzijas un 
struktūrfondu piešķīrumiem 2007.–
2013. gadā ir paredzēti transportam, bet 
tikai puse no šiem līdzekļiem tiks tērēti 
TEN–T projektiem (17 miljardi eiro TEN–
T prioritārajam tīklam un 27,2 miljardi 
eiro vispārīgajai daļai); otra daļa ir 
paredzēta ieguldījumiem valsts, reģionālos 
un vietējos projektos, kuri nav norādīti 
TEN–T kartēs;

2. atgādina, ka kohēzijas un struktūrfondu 
piešķīrumi ir jāsadala tā, lai iespējami 
kvalitatīvāk atbalstītu TEN-T projektus; 
līdzekļu sadalē vērā jāņem arī valsts, 
reģionālie un vietējie projekti, kuri nav 
norādīti TEN-T kartēs;

Or. fi
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Grozījums Nr. 3
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina par plānoto ieguldījumu 
nelīdzsvarotību starp dažādiem transporta 
veidiem (ceļu infrastruktūrai 41 miljards 
eiro, savukārt dzelzceļam 23,6 miljardi eiro 
un iekšzemes ūdensceļiem 0,6 miljardi 
eiro) — tas nepalīdzēs nedz sasniegt 
transportu veidu maiņas mērķus CO2
emisiju samazināšanai, nedz nodrošinās 
taisnīgu un efektīvu vairākveidu 
pārvadājumu kombinēšanu;

3. atgādina par plānoto ieguldījumu 
sadalījumu starp dažādiem transporta 
veidiem (ceļu infrastruktūrai 41 miljards 
eiro, savukārt dzelzceļam 23,6 miljardi eiro 
un iekšzemes ūdensceļiem 0,6 miljardi 
eiro) — tas necik daudz nepalīdzēs nedz 
sasniegt transporta veidu maiņas mērķus 
CO2 emisiju samazināšanai, nedz 
nodrošinās līdzsvarotu un efektīvu 
vairākveidu pārvadājumu kombinēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Michel Dantin, Dominique Riquet

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina par plānoto ieguldījumu 
nelīdzsvarotību starp dažādiem transporta 
veidiem (ceļu infrastruktūrai 41 miljards 
eiro, savukārt dzelzceļam 23,6 miljardi eiro 
un iekšzemes ūdensceļiem 0,6 miljardi 
eiro) — tas nepalīdzēs nedz sasniegt 
transportu veidu maiņas mērķus CO2
emisiju samazināšanai, nedz nodrošinās 
taisnīgu un efektīvu vairākveidu 
pārvadājumu kombinēšanu;

3. pauž nožēlu par plānoto ieguldījumu 
nelīdzsvarotību starp dažādiem transporta 
veidiem (ceļu infrastruktūrai 41 miljards 
eiro, savukārt dzelzceļam 23,6 miljardi eiro 
un iekšzemes ūdensceļiem 0,6 miljardi 
eiro), kas traucē izveidot intermodālu, 
ilgtspējīgu Eiropas transporta sistēmu; 
šajā saistībā vēlas, lai Eiropas līdzekļi 
tiktu sadalīti, dzelzceļa transporta 
projektus izvirzot par prioritāti un tos 
aktīvāk finansējot gadījumos, kad 
autoceļu infrastruktūra jau ir pietiekami 
attīstīta;

Or. fr
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Grozījums Nr. 5
Michel Dantin

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž nožēlu par tendenci vilcināties ar 
pārrobežu projektu uzsākšanu un ar 
dzelzceļa projektiem kopumā, kā rezultātā
TEN–T tīkls tā arī var palikt slikti savienota
27 valstu tīklu aglomerācija;

4. pauž nožēlu par vilcināšanos ar 
pārrobežu projektiem un ar dzelzceļa 
projektiem kopumā, kuras iemesls ir 
Eiropas Savienības līdzekļu trūkums un 
pārlieka atkarība no dalībvalstu 
finansējuma, kā rezultātā TEN-T tīkls tā 
arī var palikt slikti savienota 27 valstu tīklu 
aglomerācija;

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž nožēlu par tendenci vilcināties ar 
pārrobežu projektu uzsākšanu un ar 
dzelzceļa projektiem kopumā, kā rezultātā 
TEN–T tīkls tā arī var palikt slikti savienota 
27 valstu tīklu aglomerācija;

4. pauž nožēlu par tendenci vilcināties ar 
pārrobežu projektu uzsākšanu un ar 
dzelzceļa projektiem kopumā, kā rezultātā 
TEN–T tīkls tā arī var palikt slikti savienota
27 valstu tīklu aglomerācija un uzsver, cik 
svarīgi ir saistīt kopā TEN-T prioritāros 
projektus un intermodalitāti;

Or. ro

Grozījums Nr. 7
Ville Itälä

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atgādina, ka, veidojot TEN-T tīklu, ir 
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jāapsver tādi TEN-T projekti, kurus īsteno 
ārpus ES iekšējām robežām. 
Robežpunktiem ir liela nozīme TEN-T 
tīklā, jo šajā jomā ar politisku vienprātību 
vien nepietiek — lai tīkls darbotos 
pierobežas reģionos, tikpat vajadzīga ir 
praktiskā īstenošana. Turklāt vajadzētu 
ņemt vērā arī robežpunktus uz ES ārējām 
robežām.

Or. fi

Grozījums Nr. 8
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver transporta un jo īpaši dzelzceļa 
transporta nozīmi teritoriālās, 
ekonomiskās un sociālās kohēzijas 
nodrošināšanā, kā arī transporta 
ekoloģiskās efektivitātes veicināšanā un 
prasa, lai Komisija un dalībvalstis 
sekmētu ātrgaitas dzelzceļa infrastruktūru 
ieviešanu, nodrošinot savienojumus starp 
visu dalībvalstu galvaspilsētām;

Or. ro

Grozījums Nr. 9
Michel Dantin, Dominique Riquet

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. pauž bažas par to, ka trūkst sīkākas 
informācijas par ieguldījumu transporta 
nozarē īstenošanu; pieļauj, ka precīzāka 
īstenošanas novērtēšana norādītu uz 
nopietnu kavēšanos ar TEN–T projektiem 
paredzētajiem ieguldījumiem, un uzstāj, jo 

6. pauž bažas par to, ka trūkst sīkākas 
informācijas par ieguldījumu transporta 
nozarē īstenošanu, un par patlaban 
īstenoto TEN-T projektu lielākās daļas
kavēšanos; šajā saistībā aicina precīzāk 
novērtēt šo projektu īstenošanu, un uzstāj, 



AM\850461LV.doc 7/11 PE454.469v01-00

LV

īpaši ņemot vērā ekonomikas krīzi, 
nodrošināt lielāku noteiktību attiecībā uz 
termiņiem;

jo īpaši ņemot vērā ekonomikas krīzi, 
nodrošināt lielāku noteiktību attiecībā uz 
termiņiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 10
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. pauž bažas par to, ka trūkst sīkākas 
informācijas par ieguldījumu transporta 
nozarē īstenošanu; pieļauj, ka precīzāka 
īstenošanas novērtēšana norādītu uz 
nopietnu kavēšanos ar TEN–T projektiem 
paredzētajiem ieguldījumiem, un uzstāj, jo 
īpaši ņemot vērā ekonomikas krīzi, 
nodrošināt lielāku noteiktību attiecībā uz 
termiņiem;

6. pauž bažas par to, ka trūkst sīkākas 
informācijas par ieguldījumu transporta 
nozarē īstenošanu; pieļauj, ka precīzāka 
īstenošanas novērtēšana norādītu uz 
nopietnu kavēšanos ar TEN–T projektiem 
paredzētajiem ieguldījumiem, un uzstāj, jo 
īpaši ņemot vērā ekonomikas krīzi, 
nodrošināt lielāku noteiktību attiecībā uz 
termiņiem; atgādina Komisijai Eiropas 
Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa 
rezolūciju par Zaļo grāmatu par TEN-T 
politikas nākotni, kuras 46. punktā 
Eiropas Parlaments aicina „.. Komisiju 
un EIB iesniegt Parlamentam un 
Padomei ikgadēju sarakstu ar konkrētiem 
līdzfinansētajiem projektiem, ja TEN-T 
projektiem līdzfinansējumu piešķīris 
reģionālais, kohēzijas fonds un EIB, kā 
jau tas tiek praktizēts attiecībā uz TEN-T 
līdzfinansēšanu”;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. īpašu uzmanību vērš uz TEN–T projektu 7. īpašu uzmanību vērš uz TEN–T projektu 



PE454.469v01-00 8/11 AM\850461LV.doc

LV

Eiropas pievienoto vērtību, kas ir īpaši 
skaidri izteikta projektu pārrobežu sadaļās 
un attiecībā uz starpsavienojumiem ar 
valstu dzelzceļiem un iekšējiem 
ūdensceļiem;

Eiropas pievienoto vērtību, kas ir īpaši 
skaidri izteikta projektu pārrobežu sadaļās 
un šo sadaļu kopsakarā ar valstu autoceļu 
tīklu, dzelzceļa tīklu un iekšējo ūdensceļu 
projektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Dominique Riquet, Michel Dantin

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka kohēzijas fondu un 
struktūrfondu piešķīrumi transportam ir 
sadalīti pa transporta veidiem un 
transporta tīkliem, pietiekami neņemot 
vērā Eiropas Savienības mērķus;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Dominique Riquet

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. tāpēc aicina palielināt kopējo 
finansējumu TEN–T, paredzot kohēzijas
fondus transporta projektiem un šī 
finansējuma robežās piešķirot līdzekļus 
TNT –T pamattīklam, jo tādējādi būs 
iespējams daudz efektīvāk un saskaņotāk 
izmatot kohēzijas fondus, lai sasniegtu ES 
mērķus klimata pārmaiņu un ilgtspējīgas 
attīstības jomā, kā arī efektīvāk ieviest
TNT–T tīklu;

8. tāpēc aicina vairāk ņemt vērā Eiropas 
transporta politiku un jo īpaši TEN–T, 
paredzot attiecīgos no kohēzijas politikas 
izrietošos piešķīrumus, jo tādējādi būs 
iespējams daudz efektīvāk un saskaņotāk 
izmantot šos fondus, lai sasniegtu ES 
mērķus klimata pārmaiņu un ilgtspējīgas 
attīstības jomā, kā arī efektīvāk ieviest
TEN–T tīklu; aicina Komisiju apsvērt, vai 
kohēzijas politikā varētu ieviest tādus 
līdzekļu sadales un piešķiršanas 
nosacījumu kritērijus, kuros vairāk būtu 
ņemtas vērā Eiropas transporta tīklu 
intereses;
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Or. fr

Grozījums Nr. 14
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. tāpēc aicina palielināt kopējo 
finansējumu TEN–T, paredzot kohēzijas 
fondus transporta projektiem un šī 
finansējuma robežās piešķirot līdzekļus 
TNT –T pamattīklam, jo tādējādi būs 
iespējams daudz efektīvāk un saskaņotāk 
izmatot kohēzijas fondus, lai sasniegtu ES 
mērķus klimata pārmaiņu un ilgtspējīgas 
attīstības jomā, kā arī efektīvāk ieviest
TNT–T tīklu;

8. tāpēc aicina palielināt kopējo 
finansējumu TEN–T un citiem transporta 
projektiem un šī finansējuma robežās 
piešķirt līdzekļus TEN –T pamattīklam, jo 
tādējādi būs iespējams daudz efektīvāk un 
saskaņotāk izmantot kohēzijas fondus, lai 
sasniegtu ES mērķus klimata pārmaiņu un 
ilgtspējīgas attīstības jomā, kā arī efektīvāk 
ieviest TEN–T tīklu.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Michel Dantin

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. tāpēc aicina palielināt kopējo 
finansējumu TEN–T, paredzot kohēzijas 
fondus transporta projektiem un šī 
finansējuma robežās piešķirot līdzekļus 
TNT –T pamattīklam, jo tādējādi būs 
iespējams daudz efektīvāk un saskaņotāk 
izmatot kohēzijas fondus, lai sasniegtu ES 
mērķus klimata pārmaiņu un ilgtspējīgas 
attīstības jomā, kā arī efektīvāk ieviest 
TNT–T tīklu;

8. tāpēc aicina palielināt kopējo 
finansējumu TEN–T, paredzot kohēzijas 
fondus pārrobežu un/vai intermodāla
transporta projektiem un šī finansējuma 
robežās piešķirot līdzekļus TEN –T
pamattīklam, jo tādējādi būs iespējams 
daudz efektīvāk un saskaņotāk izmantot
kohēzijas fondus, lai sasniegtu ES mērķus 
klimata pārmaiņu un ilgtspējīgas attīstības
jomā, kā arī efektīvāk ieviest TEN–T tīklu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 16
Ville Itälä

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka dalībvalstīm lielāka 
uzmanība nekā agrāk jāpievērš Eiropas 
Savienības kohēzijas fondu pareizai 
izmantošanai, jo dažās ES valstīs ir ļoti 
nozīmīgs pieļaujamo kļūdu slieksnis. 

Or. fi

Grozījums Nr. 17
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka informācijas un sakaru 
tehnoloģiju izmantošana ceļu transportā 
un saiknes starp to un citiem transporta 
veidiem būtiski palīdzēs paaugstināt 
energoefektivitāti un uzlabot ceļu 
transporta drošību, un prasa, lai Komisija 
un citas dalībvalstis nodrošinātu 
intelektiskā transporta sistēmu saskaņotu 
un efektīvu ieviešanu visā Savienībā un 
atbalstītu tās, piešķirot pienācīgus finanšu 
resursus;

Or. ro

Grozījums Nr. 18
Oldřich Vlasák

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

8.a aicina Komisiju izstrādāt labas 
prakses metodiskos norādījumus, kuri 
būtu paredzēti lielu sabiedriski nozīmīgu 
projektu publiskajai apspriešanai un kuru 
mērķis būtu izvairīties no situācijām, 
kādas nereti gadās, kad sabiedriski 
nozīmīgi transporta projekti konkrētu 
interešu dēļ tiek bloķēti, ierobežojot 
līdzekļu efektīvu izmantošanu un kavējot 
kohēzijas un transporta politikas mērķu 
īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b prasa Komisijai un dalībvalstīm 
izmantot 2007.—2013. gada finanšu 
plāna termiņa vidusposma pārskatīšanu, 
kas dalībvalstīm dotu iespēju pārskatīt 
savas darbības programmas, lai lielāku 
nozīmi piešķirtu Eiropas transporta 
prioritārajiem projektiem;

Or. ro


