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7.12.2011 A7-0425/3 

Grozījums Nr.  3 

Michael Cramer 
Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0425/2011 

Mathieu Grosch 
Vienotā Eiropas transporta telpa 

2011/2096(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. uzsver, ka noteicoša ir transporta 

lietotāju izturēšanās, un prasa radīt 

stimulus noturīgai, fiziski aktīvai, drošai un 

veselīgai transportlīdzekĜu izvēlei un 

mobilitātei, aicina Komisiju un 

dalībvalstis, ievērojot subsidiaritātes 

principu, līdz 2013. gadam iesniegt 

priekšlikumus iniciatīvu izstrādāšanai, 

kuras veicinātu videi nekaitīgu sabiedrisko 

transportu, iešanu ar kājām un braukšanu ar 

velosipēdu, īpaši pilsētās un lielpilsētās ar 

mērėi dubultot lietotāju skaitu; tālab 

uzskata, ka ir svarīgi attīstīt drošu gājējiem 

un velosipēdistiem paredzētu 

infrastruktūru, jo īpaši pilsētās un 

lielpilsētās, un uzlabot transporta 

pakalpojumu sadarbspēju, kā arī veicināt 

vienota pārvadājuma dokumenta un 

integrētu e–biĜešu sistēmu ieviešanu, 

ceĜošanai izmantojot dažādus transporta 

veidus, kas savienotu arī tālsatiksmes un 

vietējo transportu; atgādina, ka transporta 

pieejamība saistībā ar pieĦemamām cenām 

ir Ĝoti svarīga sociālajai mobilitātei un, 

plānojot turpmāko transporta politiku, 

vairāk uzmanības ir jāpievērš noturīguma 

mērėu un sociālo vajadzību līdzsvarošanai; 

17. uzsver, ka noteicoša ir transporta 

lietotāju izturēšanās, un prasa radīt 

stimulus noturīgai, fiziski aktīvai, drošai un 

veselīgai transportlīdzekĜu izvēlei un 

mobilitātei; aicina Komisiju un 

dalībvalstis, ievērojot subsidiaritātes 

principu, līdz 2013. gadam iesniegt 

priekšlikumus iniciatīvu izstrādāšanai, 

kuras veicinātu videi nekaitīgu sabiedrisko 

transportu, iešanu ar kājām un braukšanu ar 

velosipēdu, jo īpaši pilsētās un lielpilsētās, 

ar mērėi dubultot šo transporta veidu 
īpatsvaru un lietotāju skaitu; tālab uzskata, 
ka ir svarīgi attīstīt drošu gājējiem un 

velosipēdistiem paredzētu infrastruktūru, jo 

īpaši pilsētās un lielpilsētās, kājāmiešanu 
un velobraukšanu veicinošiem projektiem 
piešėirt vismaz 15 % no transporta 
nozarei paredzētā kopējā ES 
līdzfinansējuma un uzlabot transporta 
pakalpojumu sadarbspēju, kā arī veicināt 

vienota pārvadājuma dokumenta un 

integrētu e-biĜešu sistēmu ieviešanu, 

ceĜošanai izmantojot dažādus transporta 

veidus, kas savienotu arī tālsatiksmes un 

vietējo transportu; atgādina, ka transporta 

pieejamība saistībā ar pieĦemamām cenām 

ir Ĝoti svarīga sociālajai mobilitātei un, 

plānojot turpmāko transporta politiku, 

vairāk uzmanības ir jāpievērš noturīguma 

mērėu un sociālo vajadzību līdzsvarošanai; 
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Or. en 



 

AM\886331LV.doc  PE472.841v01-00 
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7.12.2011 A7-0425/4 

Grozījums Nr.  4 

Michael Cramer 
Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0425/2011 

Mathieu Grosch 
Vienotā Eiropas transporta telpa 

2011/2096(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

29. punkts – 2.a ievilkums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 – autoceĜu projektiem tiktu piešėirti ne 
vairāk kā 20 % no transporta nozarei 
paredzētā kopējā ES līdzfinansējuma; 

Or. en 



 

AM\886331LV.doc  PE472.841v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.12.2011 A7-0425/5 

Grozījums Nr.  5 

Michael Cramer 
Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0425/2011 

Mathieu Grosch 
Vienotā Eiropas transporta telpa 

2011/2096(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

29. punkts — trešais ievilkums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

– līdz 202. gadam salīdzinājumā ar 
2010. gada rādītajiem par 40 % tiktu 
palielināts drošu kravas automobiĜu 
stāvvietu skaits Eiropas ceĜu tīklā (TERN) 
un uzlabota to kvalitāte (higiēnas 
standarti); 

svītrots 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0425/6 

Grozījums Nr.  6 

Michael Cramer 
Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0425/2011 

Mathieu Grosch 
Vienotā Eiropas transporta telpa 

2011/2096(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

30. punkts — ceturtais ievilkums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

– arī turpmāk atbalstītu NAIADES 

programmu saskaĦā ar spēkā esošajiem 

vides un dabas aizsardzības tiesību aktiem 

un pēc tās pabeigšanas 2013. gadā 

novērtētu tās rezultātā gūtos panākumus un 

turpinātu pašreizējo NAIADES programmu 

laikposmā, sākot no 2014. gada;  

– arī turpmāk tiktu atbalstīta NAIADES 

programma saskaĦā ar spēkā esošajiem 

vides un dabas aizsardzības tiesību aktiem 

un tiktu sagatavota īstenoto pasākumu 

novērtēšanas un turpmāk veicamo 

pasākumu programma, lai nodrošināto 

pašreizējās NAIADES programmas 

turpināšanu, sākot no 2014. gada, kā arī 

tajā tiktu paredzēts atbalsts upēm 
pielāgotu kuău izmantošanai ilgtspējīgā 
iekšzemes kuăošanā (RASSIN), kas Ĝauj 
ietaupīt finanšu līdzekĜus ūdensceĜu 
infrastruktūras ieguldījumu kontekstā; 

Or. en 
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7.12.2011 A7-0425/7 

Grozījums Nr.  7 

Michael Cramer 
Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0425/2011 

Mathieu Grosch 
Vienotā Eiropas transporta telpa 

2011/2096(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

32. punkts — 2.a ievilkums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 – dzelzceĜa projektiem piešėirt vismaz 
40 % no transporta nozarei paredzētā 
kopējā ES līdzfinansējuma; 

Or. en 



 

AM\886331LV.doc  PE472.841v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.12.2011 A7-0425/8 

Grozījums Nr.  8 

Michael Cramer, Isabelle Durant 
Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0425/2011 

Mathieu Grosch 
Vienotā Eiropas transporta telpa 

2011/2096(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

32. punkts — 6.a ievilkums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 – lai Komisija novērtētu dzelzceĜa kravu 
pārvadājumu tirgus atvēršanas ietekmi uz 
vagonsūtījumu satiksmi un — ja 
izrādīsies, ka šādu pārvadājumu apjoms ir 
samazinājies, — ne vēlāk kā 2012. gada 
31. decembrī iesniegt priekšlikumu, kas 
dalībvalstīm Ĝautu atbalstīt šo darbību, 
Ħemot vērā tās ekonomisko, sociālo un ar 
vidi saistīto izdevīgumu; 

Or. en 

 

 


