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(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Dzelzceļa 
gadu (2021)
(COM(2020)0078 –C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2020)0078),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 91. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0076/2020),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ... atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas … atzinumu,2

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas atzinumu un Kultūras un izglītības komitejas 
atzinumu, 

– ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A9-0191/2020),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

1 OV C ... (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).
2 OV C ... (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).
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Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Atbilstīgi mērķiem, kas izvirzīti 
Komisijas paziņojumā par Eiropas zaļo 
kursu, ir jāpārveido Savienības ekonomika 
un jāpārdomā rīcībpolitikas, jo īpaši 
transporta un mobilitātes jomā, un tas 
nozīmē, ka jāpaātrina pāreja uz ilgtspējīgu 
un viedu mobilitāti. Transports rada 
ceturtdaļu Savienības siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, un to īpatsvars turpina augt. Lai 
panāktu klimatneitralitāti, transporta 
radītās emisijas līdz 2050. gadam 
jāsamazina par 90 %. Ilgtspējīgs 
transports nozīmē to, ka transporta lietotāju 
vajadzības tiek liktas pirmajā vietā, 
piedāvājot tiem izmaksu ziņā 
pieņemamākas, pieejamākas, veselīgākas 
un tīrākas pašreizējo mobilitātes paradumu 
alternatīvas. Lai risinātu šos jautājumus, 
Eiropas zaļais kurss paredz paātrināt pāreju 
uz ilgtspējīgu un viedu mobilitāti. Patlaban 
75 % iekšzemes kravu pārvadā pa 
autoceļiem, bet būtu jāpanāk, ka nākotnē 
būtisku daļu šo kravu pārvadās pa 
dzelzceļu un iekšzemes ūdensceļiem.

(4) Atbilstīgi mērķiem, kas izvirzīti 
Komisijas paziņojumā par Eiropas zaļo 
kursu, ir jāpārveido Savienības ekonomika 
un jāpārdomā rīcībpolitikas, jo īpaši 
transporta un mobilitātes jomā, un tas 
nozīmē, ka jāpaātrina pāreja uz ilgtspējīgu, 
viedu, intermodālu, savstarpēji 
izmantojamu un starpsavienotu mobilitāti. 
Transports rada ceturtdaļu Savienības 
siltumnīcefekta gāzu emisiju, un to 
īpatsvars turpina augt. Lai panāktu 
klimatneitralitāti, transporta radītās 
emisijas ir jāsamazina par 90 % pēc 
iespējas drīzāk un ne vēlāk kā līdz 
2050. gadam. Ilgtspējīgs intermodāls 
transports nozīmē to, ka transporta lietotāju 
vajadzības tiek liktas pirmajā vietā, 
piedāvājot tiem izmaksu ziņā 
pieņemamākas, pieejamākas, veselīgākas, 
tīrākas un energoefektīvākas pašreizējo 
mobilitātes paradumu alternatīvas, 
atbalstot tos, kuri jau izmanto ilgtspējīgus 
pārvietošanās veidus, piemēram, iešanu 
ar kājām, braukšanu ar velosipēdu vai 
pārvietošanos ar sabiedrisko transportu. 
Ilgtspējīgs transports nozīmē augstus 
darba apstākļu standartus; tas nozīmē arī 
cenu līmeņus, kas ietver ārējās izmaksas. 
Lai risinātu šos jautājumus, Eiropas zaļais 
kurss paredz paātrināt pāreju uz ilgtspējīgu 
un viedu mobilitāti. Patlaban 75 % 
iekšzemes kravu pārvadā pa autoceļiem, 
bet būtu jāpanāk, ka nākotnē būtisku daļu 
šo kravu pārvadās pa dzelzceļu un 
iekšzemes ūdensceļiem. Tāpēc ir svarīgi 
turpināt Eiropas transporta tīkla (TEN-T) 
īstenošanu un nodrošināt vajadzīgo 
finanšu resursu pieejamību.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
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5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Covid-19 pandēmija ir īpaši smagi 
skārusi transporta nozari. Dzelzceļa 
nozare ir piedzīvojusi nepieredzētu 
pasažieru skaita samazināšanos. 
Neraugoties uz darbības un finanšu 
ierobežojumiem, nozare ir saglabājusi 
būtiskus savienojumus gan pasažieru, gan 
pirmās nepieciešamības un bīstamu preču 
pārvadājumiem. Tas galvenokārt ir bijis 
iespējams, pateicoties darbiniekiem, kuri 
turpināja strādāt sarežģītos, bīstamos un 
nenoteiktos apstākļos, lai nodrošinātu, ka 
Eiropā var pārvadāt medicīnas preces un 
pirmās nepieciešamības preces.

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Dzelzceļš Savienības galvenos 
transporta maršrutus savieno ar tās 
perifērajiem reģioniem un teritorijām un 
tādējādi veicina sociālo, ekonomisko un 
teritoriālo kohēziju.

(6) Dzelzceļš Savienības galvenos 
transporta maršrutus savieno ar tās 
perifērajiem, kalnu un grūti 
sasniedzamiem reģioniem un teritorijām, 
tostarp reģionālā un vietējā līmenī, 
izveidojot un atjaunojot trūkstošos 
reģionālos pārrobežu dzelzceļa 
savienojumus1a un sekmējot 
elektrifikāciju1a, un tādējādi veicina 
sociālo, ekonomisko un teritoriālo 
kohēziju. Turklāt attālos un lauku apvidos 
bieži vien ir mazāks skaits tīklu, kas 
nodrošina iedzīvotājiem 
pamatpakalpojumus, un šie tīkli ir mazāk 
attīstīti. Pierobežas reģioni veido 40 % no 
visas Savienības teritorijas, un tajos dzīvo 
trešā daļa no ES iedzīvotājiem1c, un to 
situācija ir divkārt sarežģīta, jo tie bieži ir 
lauku reģioni un atrodas valstu tīklu 
perifērijā. Tomēr joprojām trūkst vairāku 
pārrobežu savienojumu, un tas kavē 
Eiropas transporta tīkla pilnīgas 
efektivitātes sasniegšanu. Ieguldījumi 
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dzelzceļa infrastruktūrā būtu papildus 
jākoncentrē uz tādiem savienojumiem, kas 
palīdz sasniegt Savienības mērķus 
attiecībā uz pāreju uz citiem transporta 
veidiem, piemēram, ostu vai lidostu 
teritorijās, no kurienes kravu 
pārvadājumus var izplatīt pa dzelzceļu, 
nevis autoceļiem, ja vien ir izveidota 
atbilstoša dzelzceļa infrastruktūra. 
Savstarpējās izmantojamības stiprināšana 
un papildinošas pieejas veicināšana visās 
transporta nozarēs ir būtisks mērķis, kas 
jāsasniedz, lai uzlabotu ekonomisko 
aktivitāti reģionos, radītu jaunas 
darbvietas un veicinātu atgūšanos no 
pašreizējās veselības un ekonomikas 
krīzes.
________________
1a REGIO ĢD ziņojums “Quantification 
of the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions” 
(“Tās ietekmes kvantificēšana, kuru 
sauszemes pierobežas reģionos rada 
juridiskie un administratīvie 
robežšķēršļi”). Avots: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf
1b REGIO ĢD ziņojums “Quantification 
of the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions”. 
Avots: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf
1c REGIO ĢD ziņojums “Quantification 
of the effects of legal and administrative 
border obstacles in land border regions”. 
Avots: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
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7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai gan dzelzceļa pasažieru 
pārvadājumu īpatsvars Savienības 
sauszemes transporta pārvadājumos kopš 
2007. gada ir nedaudz palielinājies, kravu 
pārvadājumu īpatsvars ir samazinājies. 
Patiesi vienotas Eiropas dzelzceļa telpas 
izveidi joprojām kavē daudzi šķēršļi, 
tostarp nepieciešamība līdz minimumam 
samazināt troksni. Šo šķēršļu pārvarēšana 
apvienojumā ar izmaksu samazināšanu un 
straujāku inovāciju ļautu dzelzceļam 
pilnībā īstenot savu potenciālu. Tāpēc 
dzelzceļš ir vēl vairāk jāatbalsta, lai tas 
kļūtu pievilcīgāks gan ceļotājiem, gan 
uzņēmumiem.

(7) Lai gan dzelzceļa pasažieru 
pārvadājumu īpatsvars Savienības 
sauszemes transporta pārvadājumos kopš 
2007. gada ir nedaudz palielinājies, kravu 
pārvadājumu īpatsvars ir samazinājies. 
Patiesi vienotas Eiropas dzelzceļa telpas 
izveidi joprojām kavē daudzi šķēršļi, 
tostarp ir nepieciešams atvērt konkurenci, 
veicināt inovāciju, savstarpējo 
izmantojamību un digitalizāciju, pabeigt 
TEN-T un kravu pārvadājumu koridoru 
izveidi, paātrināt Eiropas Dzelzceļa 
satiksmes vadības sistēmas (ERTMS) 
ieviešanu gan vilcienos uzstādītajās, gan 
lauka iekārtās, internalizēt ārējās 
izmaksas, samazināt troksni un veicināt 
labāku integrāciju starp loģistikas 
sistēmām un iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 
Dzelzceļa attīstību bieži vien kavē 
novecojusi uzņēmējdarbības un 
ekspluatācijas prakse, kā arī pārāk 
nolietota infrastruktūra un ritošais 
sastāvs. Šo šķēršļu pārvarēšana 
apvienojumā ar izmaksu samazināšanu un 
straujāku inovāciju ļautu dzelzceļam 
pilnībā īstenot savu potenciālu, vienlaikus 
nodrošinot iekšējā tirgus darbību, 
palielinot satiksmes apjomu un saglabājot 
vai uzlabojot jau augsto drošības līmeni. 
Tāpēc dzelzceļa nozare ir vēl vairāk 
jāatbalsta, lai tā kļūtu pievilcīgāka 
ceļotājiem, darba ņēmējiem un 
uzņēmumiem.  Lai tas notiktu, dzelzceļa 
rīcībā ir jābūt piemērotai infrastruktūrai 
un spēcīgiem ES finansēšanas 
instrumentiem. Būtu jāuzsver ERA loma 
tehnisko šķēršļu mazināšanā vienotajā 
Eiropas dzelzceļa telpā.

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai popularizētu dzelzceļa 
transportu atbilstīgi Komisijas paziņojumā 
par Eiropas zaļo kursu izvirzītajiem 
mērķiem, tostarp ilgtspējīgas un viedas 
mobilitātes jomā, 2021. gads būtu 
jāpasludina par Eiropas Dzelzceļa gadu. 
2021. gads būs Savienības dzelzceļa 
politikai svarīgs gads, jo tas būs pirmais 
pilnais gads, kad visā Savienībā tiks 
īstenoti noteikumi, par kuriem panākta 
vienošanās ceturtās dzelzceļa tiesību aktu 
paketes ietvaros, proti, noteikumi par 
iekšzemes pasažieru pārvadājumu tirgus 
atvēršanu un izmaksu un administratīvā 
sloga samazināšanu dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem, kas darbojas Savienības 
teritorijā. Sabiedrības interese par dzelzceļa 
transportu, tostarp nakts vilcieniem, 
vairākās dalībvalstīs pieaug, un par to 
liecina arī #DiscoverEU popularitāte. 
Turklāt starptautiskais mākslas festivāls 
“Europalia” 2021. gadā pievērsīsies 
dzelzceļa ietekmei uz mākslu un akcentēs 
dzelzceļa kā spēcīga sociālo, ekonomisko 
un rūpniecisko pārmaiņu virzītājspēka 
nozīmi,

(8) Lai popularizētu dzelzceļa 
transportu atbilstīgi Komisijas paziņojumā 
par Eiropas zaļo kursu izvirzītajiem 
mērķiem, tostarp ilgtspējīgas un viedas 
mobilitātes jomā, 2021. gads būtu 
jāpasludina par Eiropas Dzelzceļa gadu. 
2021. gads būs Savienības dzelzceļa 
politikai svarīgs gads, jo tas būs pirmais 
pilnais gads, kad visā Savienībā tiks 
īstenoti noteikumi, par kuriem panākta 
vienošanās ceturtās dzelzceļa tiesību aktu 
paketes ietvaros, proti, noteikumi par 
iekšzemes pasažieru pārvadājumu tirgus 
atvēršanu un izmaksu un administratīvā 
sloga samazināšanu dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem, kas darbojas Savienības 
teritorijā. Īpaša nozīme ir jāpiešķir arī 
ceturtās dzelzceļa tiesību aktu paketes 
pareizai īstenošanai un jaunajai ERA 
lomai. Eiropas Dzelzceļa gadam vajadzētu 
būt sākumpunktam vispārīgākai dzelzceļa 
stratēģijai ar mērķi izveidot vienoto 
Eiropas dzelzceļa telpu. Sabiedrības 
interese par dzelzceļa transportu, tostarp 
nakts vilcieniem, vairākās dalībvalstīs 
pieaug, un par to liecina arī #DiscoverEU 
popularitāte. Dzelzceļam vajadzētu būt 
neatņemamai sastāvdaļai vienotu “no 
durvīm līdz durvīm” risinājumu 
nodrošināšanā apvienojumā ar citiem 
transporta veidiem, tostarp aktīvu 
ceļošanu. Turklāt starptautiskais mākslas 
festivāls “Europalia” 2021. gadā 
pievērsīsies dzelzceļa ietekmei uz mākslu 
un akcentēs dzelzceļa kā spēcīga sociālo, 
ekonomisko, rūpniecisko un ekoloģisko 
pārmaiņu virzītājspēka nozīmi.

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(8a) Lielākā daļa kravu pārvadājumu 
sākas vai beidzas pilsētās un piepilsētās. 
Tur dzīvo 70 % iedzīvotāju, un šajās 
teritorijās tiek radīti 85 % no Eiropas 
Savienības IKP. Tāpat 80–90 % no visiem 
svārstsatiksmes pasažieriem ir darba 
ņēmēji. Tas nozīmē, ka pilsētu 
aglomerācijām ir svarīga nozīme dzelzceļa 
pasažieru pārvadājumu vispārējā darbībā. 
Tādēļ ir jāmodernizē un jārenovē 
nepietiekami izmantotās piepilsētas un 
reģionālās līnijas, lai veicinātu viedu 
urbāno mobilitāti ar zemu ekoloģisko 
ietekmi un labāku sociālo un ekonomisko 
kohēziju. Ieguldījumiem dzelzceļa 
infrastruktūrā ir vajadzīgi ievērojami 
līdzekļi un palielinātas līdzfinansējuma 
likmes, un tiem ir izšķiroša nozīme 
dzelzceļa pārvadājumu modālās 
konkurētspējas nodrošināšanā. 
Ieguldījumi dzelzceļa infrastruktūrā ir 
īpaši būtiski dzelzceļa pārvadājumu 
modālās konkurētspējas nodrošināšanai. 
Lai gan 80 % no Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta finansējuma 
tiek novirzīti dzelzceļam, arī dalībvalstīm 
ir pienākums īstenot vērienīgu 
ieguldījumu politiku, lai veicinātu pāreju 
uz citiem transporta veidiem. Šo 
ieguldījumu pamatā vajadzētu būt 
dzelzceļa savienojamības indeksam, lai 
maksimāli palielinātu Eiropas vienotās 
dzelzceļa telpas efektivitāti. Nevajadzētu 
par zemu novērtēt motivētu darbinieku 
lomu netraucētas darbības 
nodrošināšanā. Tomēr dzelzceļa nozarei ir 
problēmas piesaistīt jaunus darba 
ņēmējus. Lai pilnībā izmantotu savu 
potenciālu, tai ir jādažādo savs 
darbaspēks un jo īpaši jāpiesaista sievietes 
un gados jauni darba ņēmēji. Šī 
perspektīva būtu jāpopularizē visos 
institucionālajos līmeņos.

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Lai palielinātu dzelzceļa 
pievilcību, pakalpojumiem jābūt vērstiem 
uz lietotāju un organizētiem un 
izstrādātiem tā, lai nodrošinātu labu 
vērtību līdz ar konsekventu uzticamību un 
izcilu pakalpojumu kvalitāti. Par šiem 
pakalpojumiem būtu jānosaka 
konkurētspējīga cena, kas atspoguļotu 
resursefektivitāti.

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) popularizēs dzelzceļa transportu kā 
ilgtspējīgu, inovatīvu un drošu transporta 
veidu, sevišķi uzsverot dzelzceļa izšķiroši 
svarīgo lomu 2050. gadam nospraustā 
Savienības klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšanā un cenšoties uzrunāt plašu 
sabiedrību, jo īpaši jauniešus;

(a) popularizēs dzelzceļa transportu kā 
ilgtspējīga, inovatīva, intermodāla, droša 
un cenas ziņā pieejama transporta 
pamatu un kā efektīvu loģistikas tīklu, kas 
spēj garantēt pamatpakalpojumus pat 
neparedzētu krīžu laikā;

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) popularizēs dzelzceļa lomu 
Savienības klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšanā pēc iespējas drīzāk un līdz 
2050. gadam, tostarp cenšoties uzrunāt 
plašāku sabiedrību, jo īpaši cilvēkus ar 
invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās 
spējām, kā arī jauniešus;
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Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ab un ac apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) stiprinās dzelzceļu, tostarp 
uzlabojot pārrobežu sadarbību starp 
infrastruktūras pārvaldītājiem, lai 
veicinātu labāku dzelzceļa savienojamību 
pāri robežām, tostarp pārrobežu 
čartervilcienus; 
(ac) attīstīs modālo pāreju tūrisma 
politikā kā tīklu, kas var savienot lauku 
apvidus un stiprināt un veidot sabiedrības 
izpratni par ilgtspējīgu Eiropas tūrismu, 
kā arī informēs par šo modālo pāreju;

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) akcentēs Eiropas dzelzceļa 
pārrobežu dimensiju, kas tuvina 
iedzīvotājus, ļauj tiem iepazīt Savienību 
visā tās daudzveidībā, veicina kohēziju un 
palīdz integrēt Savienības iekšējo tirgu;

(b) akcentēs Eiropas dzelzceļa 
pārrobežu dimensiju, kas tuvina 
iedzīvotājus, ļauj tiem iepazīt Savienību 
visā tās daudzveidībā, veicina 
sociālekonomisko un teritoriālo kohēziju 
un palīdz integrēt Savienības iekšējo tirgu, 
vienlaikus veicinot TEN-T pabeigšanu, 
tiekot galā ar problemātiskajiem posmiem, 
jo īpaši pierobežas apgabalos, un tādējādi 
padarot transportu lielākā mērā 
savstarpēji izmantojamu, piedāvājot 
saskaņotus risinājumus cilvēkiem un 
kravu pārvadājumiem; un tādēļ uzsver, ka 
Savienības sadrumstalotais valstu 
dzelzceļa tīkls ir jāpārveido par patiesu 
Eiropas tīklu, jo īpaši atbalstot reģionālā 
pārrobežu dzelzceļa savienojamību visā 
ES;
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Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) palielinās dzelzceļa nozares 
devumu Savienības ekonomikā, rūpniecībā 
un sabiedrībā, jo īpaši aspektos, kas saistīti 
ar reģionālo attīstību, rūpniecības 
konkurētspēju, ilgtspējīgu tūrismu, 
inovāciju, nodarbinātību, izglītību, 
jaunatnes lietām un kultūru, kā arī 
piekļūstamības uzlabošanu personām ar 
invaliditāti;

(c) palielinās dzelzceļa nozares 
devumu Savienības ekonomikā, rūpniecībā, 
tirdzniecībā un sabiedrībā, jo īpaši 
aspektos, kas saistīti ar reģionālo un vietējo 
attīstību, ilgtspējīgu tūrismu, pievilcīgām 
karjeras iespējām, izglītību, jaunatnes 
lietām un kultūru, kā arī piekļūstamības 
uzlabošanu vecāka gadagājuma cilvēkiem 
un personām ar invaliditāti un ierobežotām 
pārvietošanās spējām;

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) stingri atbalstīs pētniecību un 
inovāciju dzelzceļa jomā, jo īpaši ar 
Shift2Rail un tā pēcteču starpniecību, 
sevišķi nolūkā palielināt Eiropas dzelzceļa 
tīkla spēju, panākt augstāku dzelzceļa 
pakalpojumu kvalitāti un īstenot 
dekarbonizāciju;

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) uzsvērs, ka Savienība ir pasaules 
mērogā konkurētspējīgs rūpniecības 
centrs ar inovatīviem un veiksmīgiem 
eksporta uzņēmumiem;
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Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cc) atvieglos datu apmaiņu ar 
jaunpienācējiem un ārējiem 
piegādātājiem;

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) stiprinās dzelzceļa transportu 
aglomerācijās un piepilsētās nolūkā 
veicināt platību ekonomējošu, klimatam 
un cilvēkiem draudzīgu transportu “no 
durvīm līdz durvīm”, tostarp izmantojot 
viegli saprotamu un konsekventi īstenotu 
pasažieru tiesību sistēmu, lai uzlabotu 
pakalpojumu kvalitāti un veicinātu 
sociālo un ekonomisko iekļaušanu;

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) mobilizēs dzelzceļa lomu 
kolektīvajā Eiropas apziņā, jo īpaši no 
kultūras un vēstures viedokļa, atgādinot 
par dzelzceļa nozīmi Eiropas labklājības 
veidošanā, kā arī rūpnieciskajās 
revolūcijās un modernajās tehnoloģijās 
21. gadsimtā; izcels vilcienus, dzelzceļa 
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stacijas un dzelzceļa infrastruktūru kā 
Eiropas kultūras mantojuma daļu, kas 
būtu jāpopularizē un kam būtu 
jāapliecina cieņa, sadarbojoties ar 
muzejiem vai citiem kultūras objektiem un 
pasākumiem;

Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – dc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dc) popularizēs pašreizējo Savienības 
nakts vilcienu tīklu un rosinās iniciatīvas, 
kurās pārrobežu nakts vilcienus izmanto 
Savienības vizuālās identitātes 
veicināšanai;

Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – dd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(dd) veicinās dzelzceļa darbinieka 
profesijas pievilcību, tostarp sekmējot 
taisnīgus darba apstākļus un darbinieku 
aizsardzību pret ekspluatāciju.

Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) iniciatīvas un pasākumi, kas veicina 
debates, uzlabo izpratni un sekmē 
iedzīvotāju, uzņēmumu un publisko iestāžu 

(a) iniciatīvas un pasākumi, kas veicina 
debates, rada pozitīvu tēlu, uzlabo izpratni 
un sekmē iedzīvotāju, uzņēmumu un 
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iesaistīšanos, lai panāktu to, ka cilvēku un 
preču pārvadājumi aizvien vairāk tiek 
veikti pa dzelzceļu, kas palīdzēs cīnīties 
pret klimata pārmaiņām, un šim nolūkam 
tiks izmantoti dažādi kanāli un rīki, tostarp 
pasākumi dalībvalstīs;

publisko iestāžu iesaistīšanos nolūkā 
atjaunot uzticēšanos dzelzceļam, lai 
panāktu to, ka cilvēku un preču 
pārvadājumi aizvien vairāk tiek veikti pa 
dzelzceļu, kas palīdzēs cīnīties pret klimata 
pārmaiņām, un šim nolūkam tiks izmantoti 
dažādi kanāli un rīki, tostarp pasākumi 
dalībvalstīs valsts, reģionālā un vietējā 
līmenī, vienlaikus uzsverot dzelzceļa kā 
intermodāla transporta drošību un 
komfortu;

Grozījums Nr. 21

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. pants – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) iniciatīvas, kurās uzsvērts, ka 
dzelzceļš ir neatņemama “no durvīm līdz 
durvīm” transporta sastāvdaļa, uzsverot 
nepieciešamību pēc intermodālas 
integrācijas un savstarpējas 
savienojamības ar citiem transporta 
veidiem, tostarp ģeogrāfiski nomaļos 
reģionos un salās;

Grozījums Nr. 22

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) iniciatīvas dalībvalstīs, kas veicina 
publiskā un privātā sektora darījumu 
braucienus un svārstsatiksmi pa 
dzelzceļu;
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Grozījums Nr. 23

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ac apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ac) iniciatīvas tehnoloģiskās 
inovācijas atbalstam, lai izstrādātu 
tranzīta biļešu un digitālu multimodālu 
biļešu sistēmas;

Grozījums Nr. 24

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ad apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ad) iniciatīvas nolūkā sekmēt 
ieguldījumus termināļos un ritošajā 
sastāvā kā optimizētas kravu novirzīšanas 
iespējā, kas veicinās kravu pārvadājumu 
dekarbonizāciju un viedas un ilgtspējīgas 
mobilitātes attīstību;

Grozījums Nr. 25

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ae apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ae) iniciatīvas, kuru mērķis ir izcelt 
dzelzceļa universālo dimensiju attiecībā 
uz pakalpojumiem, garantējot gan 
teritoriālo pieejamību, gan citus 
pieejamības elementus (gaidīšanas laiks, 
piekļuves punktu blīvums, pieejamība 
pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās 
spējām un vecāka gadagājuma cilvēkiem 
utt.);
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Grozījums Nr. 26

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – af apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(af) Komisija izskata iespēju izveidot 
dzelzceļa savienojamības indeksu, kura 
mērķis ir klasificēt piedāvājuma 
konsekvenci, kvalitāti un daudzveidību, kā 
arī pieejamību un intermodālo 
pārvadājumu iespējas un mērīt tīkla 
integrāciju. Šā indeksa mērķis ir noteikt 
jomas, kurās ieguldījumi dzelzceļa nozarē 
ir īpaši nepieciešami.

Grozījums Nr. 27

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) informācija, izstādes, 
iedvesmošanas, izglītošanas un izpratnes 
uzlabošanas kampaņas, kuras rosina 
izmaiņas pasažieru un patērētāju ieradumos 
un uzņēmumu darbībā un sekmē aktīvu 
plašas sabiedrības iesaistīšanos 
ilgtspējīgāka transporta mērķu sasniegšanā;

(b) informācija, izstādes, 
iedvesmošanas, izglītošanas un izpratnes 
uzlabošanas kampaņas, kā arī 
demonstrācijas un informācijas vilcieni, 
kas rosina izmaiņas pasažieru un patērētāju 
ieradumos un uzņēmumu darbībā un sekmē 
aktīvu plašas sabiedrības iesaistīšanos 
ilgtspējīgāka transporta mērķu sasniegšanā;

Grozījums Nr. 28

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) pieredzes un paraugprakses 
apkopošana, lai radītu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus dažādiem 
transporta veidiem un līdz ar to 
samazinātu izmaksas sabiedrībai,
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Grozījums Nr. 29

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) atbalsts reģionālās infrastruktūras 
paplašināšanai, jo īpaši veicinot kravu 
pārvadājumus ārpus galvenajiem 
koridoriem;

Grozījums Nr. 30

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ec apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ec) iniciatīvas nolūkā apzināt iespējas 
optimizēt tīklu un uzlabot digitalizāciju, jo 
īpaši reāllaika informācijas sniegšanai 
par tarifiem un kustības grafikiem, lai 
dzelzceļa pasažieri varētu veikt 
salīdzinājumus un piekļūt informācijai 
par neatkarīgiem trešo personu 
pakalpojumu sniedzējiem;

Grozījums Nr. 31

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ed apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ed) darbības nolūkā labāk izplatīt 
informāciju par pasažieru tiesību 
īstenošanu, tostarp iniciatīvas pasažieriem 
pieejamās informācijas uzlabošanai, 
īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 14. janvāra Regulu (EK) Nr. 
80/2009, lai nodrošinātu salīdzinošus 
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datus par visiem transporta veidiem;

Grozījums Nr. 32

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ee apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ee) iniciatīvas, kuru mērķis ir ar 
dzelzceļa nozares, Eiropas kultūras 
nozares un valstu un Eiropas tūrisma 
nozares pārstāvju kopīgu atbalstu tūrisma 
nozarē sekmēt pāreju uz citiem transporta 
veidiem, izmantojot dzelzceļu kā tīklu, kas 
spēj savienot visas teritorijas, valstis, 
reģionus un lauku apvidus, kā arī veicināt 
un veidot sabiedrības izpratni par 
ilgtspējīgu Eiropas tūrismu;

Grozījums Nr. 33

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ef apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ef) pasākumu un partnerību 
pielikumā izklāstīto darbību, partnerību 
un pasākumu īstenošana;

Grozījums Nr. 34

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – eg apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eg) iniciatīvas, kuru mērķis ir 
nodrošināt, ka ES līdzekļi, kas piešķirti 
atveseļošanas centieniem, reaģējot uz 
Covid-19 pandēmiju, tiek izmantoti, lai 
ievērojami paplašinātu un uzlabotu 
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Eiropas dzelzceļa infrastruktūru, un ka 
dalībvalstis pilnībā ievieš Eiropas 
Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu 
(ERTMS) gan attiecībā uz ritošo sastāvu, 
gan infrastruktūru, pastiprinot 
aizsardzību pret troksni un stiprinot 
palīglīnijas, lai uzlabotu mobilitāti “no 
durvīm līdz durvīm”.

Grozījums Nr. 35

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par to, kā dalība Eiropas gadā tiek 
organizēta valsts līmenī, atbild dalībvalstis. 
Minētajā nolūkā katra dalībvalsts ieceļ 
nacionālo koordinatoru. Nacionālais 
koordinators nodrošina attiecīgo darbību 
koordinēšanu valsts līmenī.

Par to, kā dalība Eiropas gadā tiek 
organizēta valsts līmenī, atbild dalībvalstis. 
Minētajā nolūkā katra dalībvalsts ieceļ 
nacionālo koordinatoru un tā uzdevumu 
veikšanai nodrošina atbilstošus finanšu 
resursus un cilvēkresursus. Nacionālais 
koordinators nodrošina attiecīgo darbību 
koordinēšanu valsts līmenī un izveido 
saikni koordinācijai Savienības līmenī. 
Nacionālos koordinatorus izraugās, 
pamatojoties uz viņu apliecināto 
apņemšanos attīstīt dzelzceļu Eiropā.

Grozījums Nr. 36

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis, ņemot vērā savu politisko 
struktūru un pilnvaru sadalījumu, ieceļ 
attiecīgos koordinatorus.

Grozījums Nr. 37

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas gada īstenošanas atbalstam 
Savienības līmenī Komisija regulāri rīko 
sanāksmes, kurās piedalās ieinteresētās 
personas un pārstāvji no organizācijām vai 
struktūrām, kas darbojas dzelzceļa 
transporta jomā, tostarp no jau pastāvošiem 
starpvalstu tīkliem un attiecīgām NVO, kā 
arī jaunatnes organizācijām un kopienām.

Eiropas gada īstenošanas atbalstam 
Savienības līmenī Komisija regulāri rīko 
sanāksmes, kurās piedalās visas 
ieinteresētās personas un pārstāvji no 
organizācijām vai struktūrām, kas darbojas 
dzelzceļa transporta jomā, tostarp no jau 
pastāvošiem starpvalstu tīkliem un 
attiecīgām NVO, universitātēm un 
tehnoloģiju centriem, kā arī jaunatnes 
organizāciju un cilvēku ar invaliditāti un 
ierobežotām pārvietošanās spējām 
organizāciju un kopienu pārstāvji. Šīs 
pašas sanāksmes Komisija izmanto 
nolūkā veicināt Eiropas mēroga debates 
par dzelzceļa politiku, šķēršļiem, 
dekarbonizācijas potenciālu un sociāli un 
ekoloģiski ilgtspējīgu mobilitātes politiku, 
lai turpmākās likumdošanas idejas 
balstītu uz šo ieguldījumu.

Grozījums Nr. 38

Lēmuma priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Budžets

Šā lēmuma īstenošanai paredzētais 
finansējums laikposmam no 2020. gada 1. 
janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim ir 
16 miljoni EUR. Eiropas Parlaments un 
Padome apstiprina ikgadējās 
apropriācijas, ievērojot daudzgadu 
finanšu shēmā noteiktās robežvērtības.

Grozījums Nr. 39

Lēmuma priekšlikums
Pielikums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums
Pasākumi un partnerības
Partnerības atbalsta virkni darbību, lai īstenotu 
Eiropas Dzelzceļa gadu, rīkojot iedzīvotājiem 
paredzētus pasākumus. Šajā pielikumā ir 
iekļauts papildināms Eiropas Dzelzceļa gada 
laikā veicamo pasākumu saraksts, kurus atbalsta 
dažādas partnerības atbilstoši to darbības jomai.
Eiropas gada laikā, ja to ļauj apstākļi, tiek 
organizētas šādas partnerības, pasākumi vai 
darbības:
- partnerības ar kinofestivāliem visā 
Eiropā, lai izceltu dzelzceļa ievērojamo lomu 
kino veidošanā; sadarbība ar Eiropas dzelzceļa 
muzejiem un pastāvošajiem kultūras 
pasākumiem, piemēram, kinofestivāliem un 
mākslas izstādēm;
- partnerība ar Eiropas Savienības 
Dzelzceļu aģentūru, lai uzsvērtu:
(i) nozares sniegumu Eiropā;
(ii) nozarē iesaistīto dalībnieku, jo īpaši 
dzelzceļa darbinieku, zinātību;
(iii) dzelzceļa priekšrocības drošības un vides 
aizsardzības ziņā; kā arī
(iv) karjeras iespējas skolēniem, studentiem 
un mācekļiem;
- dzelzceļa muzeju mobilizēšana, lai 
izplatītu Eiropas gada vēstījumus;
- mobilo izstāžu vilcieni Savienībā, lai 
informētu sabiedrību par Eiropas gada mērķiem 
un uzsvērtu tā daudzo vēstījumu pievilcību;
- Interrail braukšanas karšu 
nodrošināšana jauniešiem saistībā ar Erasmus 
studijām vai konkursiem, lai paplašinātu 
Eiropas gada tvērumu;
- staciju kā mākslas eksponēšanas vietu, 
urbānu tikšanās vietu un ekonomisko, kultūras 
un pilsonisko centru potenciāla izpētīšana.



RR\1215801LV.docx 25/74 PE652.338v02-00

LV

PASKAIDROJUMS

Referente atzinīgi vērtē šo Komisijas priekšlikumu, ar ko 2021. gadu pasludina par Eiropas 
Dzelzceļa gadu un kura nolūks ir popularizēt dzelzceļa transportu atbilstīgi paziņojumā par 
Eiropas zaļo kursu nospraustajiem mērķiem panākt ilgtspējīgu un viedu mobilitāti. 
Transports rada ceturtdaļu ES siltumnīcefekta gāzu emisiju, un to apjoms aizvien palielinās. 
Lai panāktu klimatneitralitāti, transporta radītās emisijas līdz 2050. gadam jāsamazina par 
90 %. Turklāt saskaņā ar Ceļvedi uz Eiropas vienoto transporta telpu 50 % no vidēja attāluma 
un starppilsētu pasažieru pārvadājumu tirgus daļas būtu jānovirza no autoceļu izmantošanas uz 
dzelzceļa transportu, savukārt kravu pārvadājumu nozarē līdz 2030. gadam 30 % (līdz 
2050. gadam — vairāk nekā 50 %) no kravu autopārvadājumiem būtu jānovirza uz citiem 
transporta veidiem, piemēram, dzelzceļa vai ūdens transportu.

Viens no Eiropas zaļā kursa panākumu atslēgām ir uzmanības un centienu pievēršana dzelzceļa 
transportam: dzelzceļa biļešu cenai vajadzētu būt pieejamākai, vilcienu satiksmei — biežākai 
un energoefektīvākai, bet dzelzceļa infrastruktūrai — labāk savienotai. Dzelzceļam kā vienam 
no videi draudzīgākajiem un energoefektīvākajiem transporta veidiem ir jāatvēl nozīmīga vieta 
straujākā transporta emisiju samazinājumā. Dzelzceļš lielākoties ir elektrificēts, arvien vairāk 
izmanto atjaunojamos energoresursus un rada daudz mazāk CO2 emisiju nekā līdzīgi 
pārvadājumi pa autoceļiem vai ar gaisa transportu. Turklāt tas ir viens no drošākajiem transporta 
veidiem un savieno cilvēkus un uzņēmumus visā ES. Tomēr, neraugoties uz šiem 
nepārprotamajiem ieguvumiem, dzelzceļš tiek nostādīts ievērojami nelabvēlīgākā situācijā nekā 
citi transporta veidi, jo īpaši gaisa transports. Aviosabiedrības ir atbrīvotas no nodokļiem par 
aviācijas degvielu un saņem ievērojamu daudzumu bezmaksas kvotu emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmā. Šīs priekšrocības bieži vien nozīmē, ka pat nelielos attālumos dzelzceļa 
transports ir nelabvēlīgākā situācijā nekā aviācija, kas var piedāvāt konkurētspējīgākas īso 
lidojumu cenas, neraugoties uz to, ka tie rada lielāku ietekmi uz klimatu.

Referente ne tikai atbalsta priekšlikumu pasludināt 2021. gadu par Eiropas Dzelzceļa gadu, bet 
pat mudina Eiropas Komisiju būt vērienīgākai. Mūsu sabiedrībai ir jāpāriet no autotransporta 
un aviotransporta uz dzelzceļa transportu. Tam būs nepieciešami ieguldījumi dzelzceļa 
infrastruktūras jaudā, gan paplašinot tīklu, gan ieviešot tādas digitālās satiksmes vadības 
tehnoloģijas kā ERTMS. 
Pat pēc tam, kad Covid-19 izraisītā globālā veselības aizsardzības krīze praktiski paralizēja 
dzīvi dalībvalstīs, dzelzceļš un pilsētu dzelzceļa sistēmas palīdzēja nodrošināt preču 
nepārtrauktu apriti un saglabāt pamatpakalpojumu nepārtrauktu sniegšanu, tostarp kritiski 
svarīgās profesijās strādājošajiem pasažieriem.

Referente aicina uzlabot sabiedrisko transportu nolūkā nodrošināt ilgtspējīgu pilsētplānošanu, 
kas ļautu ieviest vairāk vidi saudzējošas mobilitātes risinājumu. To var panākt, ieviešot 
iedarbīgu sabiedriskā transporta cenu noteikšanas sistēmu un nodrošinot, ka dzelzceļa biļetes ir 
pieejamas par pieņemamu cenu nolūkā uzlabot satiksmes modeļus un veicināt pasažieru un 
pārvadātāju ilgtspējīgu izvēli attiecībā uz transporta veidiem.

Referente vēlas izveidot sadarbību veicinošu vidi, kur strādāt kopā ar dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem un beidzot izveidot ES tranzīta biļešu sistēmu, jo īpaši braucieniem pāri robežām, 
kas ļautu pasažieriem izmantot savas tiesības gadījumos, kad kavējuma dēļ kādā no brauciena 
posmiem pasažieri nokavē pārsēšanos kādā no nākamajiem posmiem. 
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Referente arī norāda, cik svarīgi ir atjaunot nakts vilcienus un izveidot reģionālus savienojumus 
visā ES. Tam būs nepieciešami ieguldījumi nakts vilcienu ritošajā sastāvā un infrastruktūrā, 
tādējādi atjaunojot maršrutus, lai tie — tāpat kā agrāk — atkal kļūtu par dzīvotspējīgu un cenas 
ziņā pieejamu alternatīvu ceļotājiem, kuri dodas uz kādu galamērķi Eiropā. Šajā ziņā referente 
mudina Eiropas Komisiju Eiropas gada laikā cik vien iespējams popularizēt esošo ES nakts 
vilcienu tīklu un rosināt iniciatīvas, kurās pārrobežu nakts vilcienu satiksmē uz vilcieniem 
redzami ES vizuālās identitātes elementi.

Patiesai “dzelzceļa renesansei” ir nepieciešams jo īpaši koncentrēt finansējumu uz trūkstošo 
reģionālo pārrobežu dzelzceļa savienojumu izveidi un atjaunošanu, esošo līniju, tiltu un tuneļu 
uzturēšanu un modernizāciju un vairs neizmantoto līniju atjaunošanu maršrutos, kur pasažieru 
un kravu pārvadājumus var novirzīt uz dzelzceļu. Finansējumam būtu jāatbalsta pētniecība un 
inovācijas, kuru mērķis ir tīrs transports, un tas būtu jānovirza ilgtspējīgai, intermodālai un 
viedai mobilitātei, dzelzceļam esot jebkuras Eiropas mobilitātes stratēģijas centrālam 
elementam un finansējuma piešķiršanas priekšnosacījumam.

Referente ir pārliecināta, ka 2021. gada pasludināšana par Eiropas Dzelzceļa gadu uzlabos 
dzelzceļa pamanāmību un ar visā Eiropā notiekošiem projektiem, debatēm, pasākumiem un 
izstādēm iedzīvotājus, uzņēmumus un iestādes plašāk iepazīstinās ar dzelzceļu kā pievilcīgu un 
ilgtspējīgu transporta veidu. 

Dzelzceļš veicina ES ekonomiku un nodrošina vietējām kopienām darbvietas un citus 
ieguvumus, kā arī veicina Savienības iekšējā tirgus integrāciju. Šis Eiropas gads popularizēs 
dzelzceļu kā ilgtspējīgu, modernu un drošu transporta veidu un uzrunās plašāku sabiedrību, 
veicinot kohēziju un sociālo iekļaušanu, jo īpaši pievēršoties jauniešiem un cilvēkiem ar 
invaliditāti. 
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REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Transporta un tūrisma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Dzelzceļa gadu 
(2021)
(COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Martina Michels

ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Komisija 2020. gada 4. martā ierosināja 2021. gadu pasludināt par Eiropas Dzelzceļa 
gadu, lai popularizētu dzelzceļu kā ilgtspējīgu, novatorisku un drošu transporta veidu, rīkojot 
pasākumus, kampaņas un ierosmes valstu, reģionālā un vietējā līmenī.

Komisija 2019. gada 11. decembra paziņojumā nosprauda Eiropas zaļo kursu, izvirzot mērķi 
līdz 2050. gadam sasniegt klimatneitralitāti. Tā kā transports rada ceturto daļu no ES 
siltumnīcefekta gāzu emisijām, dzelzceļa nozarei būs izšķirīga nozīme šī mērķa sasniegšanā.

Tāpēc Komisija izvērtē stratēģiju, kas būtu balstīta uz ilgtspējīgu un viedu mobilitāti un kuras 
prioritāte būtu uz dzelzceļu un iekšzemes ūdensceļiem pārvirzīt būtisku daļu no tiem 75 % 
iekšzemes kravu, ko patlaban pārvadā pa autoceļiem. 

Covid-19 pandēmija ir skārusi visu Eiropas Savienību, būtiski ietekmējot transportu un 
savienojamību ES. Eiropas Dzelzceļa gads varētu būt iespēja sākt konstruktīvas debates par 
problēmām, ar kurām nākotnē saskarsies visi transporta veidi, un pasākumiem, kas būtu 
jāveic, lai aizsargātu transporta darbinieku un pasažieru veselību.

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu pasludināt 2021. gadu par 
Eiropas Dzelzceļa gadu un tā mērķi veicināt un atbalstīt Savienības, dalībvalstu, reģionālo un 
vietējo iestāžu un citu organizāciju centienus palielināt dzelzceļa pasažieru un kravu 
pārvadājumu īpatsvaru.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ilgtspējīgu, videi nekaitīgu un energoefektīvu transporta 
veidu izveide un uzlabošana ir būtiska daļa no ES stratēģijas cīņai ar klimata pārmaiņām. Šajā 
sakarā atzinuma sagatavotāja uzsver kohēzijas politikas lielo nozīmi ES iekšējo un pārrobežu 
dzelzceļa tīklu uzlabošanā, jo īpaši mazāk attīstītajos reģionos.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka Eiropas Dzelzceļa gads ir būtiska iespēja izvērtēt 
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stratēģijas, kā uzlabot ES dzelzceļu politiku, jo īpaši lauku apvidos un pierobežā, kur 
joprojām tiek slēgti vietējie dzelzceļa tīkli un dzelzceļa stacijas. Īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš pieejamībai vecāka gadagājuma cilvēkiem un nelabvēlīgā situācijā esošiem 
cilvēkiem, kā arī pasažieru tiesību uzlabošanai, rezervēšanas un biļešu sistēmas uzlabošanai 
un ieguldījumiem infrastruktūrā un pakalpojumos.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka dzelzceļa transportam vajadzētu būt reālai alternatīvai 
individualizētiem transporta veidiem un neliela un vidēja attāluma lidojumiem. Dzelzceļa 
pārrobežu dimensija tuvina iedzīvotājus, ļauj tiem iepazīt Savienību visā tās daudzveidībā un 
kultūras bagātībā. Tāpat dzelzceļu pārrobežu dimensijai būtu jāveicina arī sociālā, 
ekonomiskā un teritoriālā kohēzija, jo īpaši saskaņā ar kohēzijas politikas mērķiem 
laikposmam pēc 2020. gada, proti, šīs politikas sadaļu “zaļāka un savienotāka Eiropa”.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka 2021. gada pasludināšana par Eiropas Dzelzceļa gadu 
varētu palīdzēt palielināt informētību par vajadzību visās dalībvalstīs modernizēt dzelzceļu, 
tostarp tā digitālo infrastruktūru un pakalpojumus. 

Atzinuma sagatavotāja ierosina turpmākus konkrētus pasākumus, ar kuriem sasniegt Eiropas 
Dzelzceļa gada mērķus, tostarp, piemēram: vietējo, reģionālo un starpreģionu pasažieru un 
kravas dzelzceļa līniju reaktivizēšana, tāda nakts vilcienu Eiropas tīkla atjaunošana, kas 
savienotu visas dalībvalstis un kaimiņvalstis, kā arī vienotas biļešu rezervācijas sistēmas 
izstrāde, kas būtu spēkā visās dalībvalstīs un attiecībā uz visiem dzelzceļa uzņēmumiem, kuri 
darbojas Savienībā.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju 
ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisija 2019. gada 11. decembra 
paziņojumā15 nosprauda Eiropas zaļo kursu 
Eiropas Savienībai un tās iedzīvotājiem. 
Eiropas zaļais kurss ir jauna izaugsmes 
stratēģija, kas tiecas Savienību pārveidot 
par taisnīgu un pārticīgu sabiedrību ar 
mūsdienīgu, resursefektīvu un 
konkurētspējīgu ekonomiku, kurā 
siltumnīcefekta gāzu neto emisijas 
2050. gadā samazinātos līdz nullei un 
ekonomiskā izaugsme būtu atsaistīta no 
resursu patēriņa.

(1) Komisija 2019. gada 11. decembra 
paziņojumā15 nosprauda Eiropas zaļo kursu 
Eiropas Savienībai un tās iedzīvotājiem. 
Eiropas zaļais kurss ir ne tikai uzlabota 
klimata politika, bet arī jauna integrēta un 
iekļaujoša izaugsmes stratēģija, kurai ir 
vidisks mērķis pārveidot Savienības 
ekonomiku un sabiedrību un ievirzīt to 
ilgtspējīgākā gultnē, un kurā ir jāievēro 
sociālās tiesības un jāuzlabo dzīve visiem 
Savienības iedzīvotājiem. Šī stratēģija arī 
tiecas Savienību pārveidot par taisnīgu un 
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pārticīgu sabiedrību ar mūsdienīgu, 
sociālu, resursefektīvu un konkurētspējīgu 
ekonomiku, kuras prioritāte būtu 
darbvietu un iespēju radīšana, kurā ES 
siltumnīcefekta gāzu neto emisijas 
2050. gadā samazinātos līdz nullei un 
ilgtspējīga attīstība būtu atsaistīta no 
resursu patēriņa. Eiropas zaļais kurss 
atzīst vajadzību pēc iedarbīgas un 
progresīvas reakcijas, kuras nolūks būtu 
pievērsties klimata pārmaiņu radītajam 
tūlītējam apdraudējumam un ņemt vērā 
veikto pasākumu ietekmi.

__________________ __________________
15 Komisijas 2019. gada 11. decembra 
paziņojums Eiropas Parlamentam, 
Eiropadomei, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas zaļais kurss” 
(COM(2019) 640 final).

15 Komisijas 2019. gada 11. decembra 
paziņojums Eiropas Parlamentam, 
Eiropadomei, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas zaļais kurss” 
(COM(2019) 640 final).

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) tā kā pārmaiņas, ko Eiropas 
sabiedrībā ir izraisījusi Covid-19 
pandēmija un to ietekme uz veselību un 
ekonomiku, tostarp iespējamā ietekme uz 
iekšējo tirgu saistībā ar preču brīvu apriti 
un iedzīvotāju brīvu pārvietošanos, 
nozīmē, ka būtu jāpievērš uzmanība 
pandēmijas laikā pārtrūkušo sakaru 
saikņu uzlabošanai, ņemot vērā arī 
iespējamās tālejošākās sekas.

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropadome 2019. gada 
12. decembra secinājumos16 apstiprināja 
mērķi līdz 2050. gadam panākt Eiropas 
Savienības klimatneitralitāti.

(2) Eiropadome 2019. gada 
12. decembra secinājumos16 apstiprināja 
mērķi līdz 2050.gadam panākt Eiropas 
Savienības klimatneitralitāti saskaņā ar 
Parīzes nolīguma mērķiem.

__________________ __________________
16 Eiropadomes 2019. gada 12. decembra 
secinājumi.

16 Eiropadomes 2019. gada 12. decembra 
secinājumi.

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas Parlaments 2020. gada 
15. janvāra rezolūcijā17 atzinīgi novērtēja 
Komisijas paziņojumu par Eiropas zaļo 
kursu un aicināja ne vēlāk kā līdz 
2050. gadam panākt nepieciešamo pāreju 
uz klimatneitrālu sabiedrību.

(3) Eiropas Parlaments 2020. gada 
15. janvāra rezolūcijā17 atzinīgi novērtēja 
Komisijas paziņojumu par Eiropas zaļo 
kursu un uzsvēra, ka steidzami ir 
nepieciešama vērienīga rīcība, lai cīnītos 
pret klimata pārmaiņām un vides 
problēmām, ierobežotu globālo sasilšanu 
līdz 1,5°C un lai ne vēlāk kā līdz 
2050. gadam panāktu nepieciešamo pāreju 
uz klimatneitrālu sabiedrību, un pieprasīja 
Savienībai vērienīgāk pievērsties 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai līdz 2030. gadam.

__________________ __________________
17 Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. 
janvāra rezolūcija par Eiropas zaļo kursu 
(2019/2956(RSP)).

17 Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. 
janvāra rezolūcija par Eiropas zaļo kursu 
(2019/2956(RSP)).

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Atbilstīgi mērķiem, kas izvirzīti 
Komisijas paziņojumā par Eiropas zaļo 
kursu, ir jāpārveido Savienības ekonomika 
un jāpārdomā rīcībpolitikas, jo īpaši 
transporta un mobilitātes jomā, un tas 
nozīmē, ka jāpaātrina pāreja uz ilgtspējīgu 
un viedu mobilitāti. Transports rada 
ceturtdaļu Savienības siltumnīcefekta gāzu 
emisiju, un to īpatsvars turpina augt. Lai 
panāktu klimatneitralitāti, transporta 
radītās emisijas līdz 2050. gadam 
jāsamazina par 90 %. Ilgtspējīgs transports 
nozīmē to, ka transporta lietotāju 
vajadzības tiek liktas pirmajā vietā, 
piedāvājot tiem izmaksu ziņā 
pieņemamākas, pieejamākas, veselīgākas 
un tīrākas pašreizējo mobilitātes paradumu 
alternatīvas. Lai risinātu šos jautājumus, 
Eiropas zaļais kurss paredz paātrināt pāreju 
uz ilgtspējīgu un viedu mobilitāti. Patlaban 
75 % iekšzemes kravu pārvadā pa 
autoceļiem, bet būtu jāpanāk, ka nākotnē 
būtisku daļu šo kravu pārvadās pa 
dzelzceļu un iekšzemes ūdensceļiem.

(4) Atbilstīgi mērķiem, kas izvirzīti 
Komisijas paziņojumā par Eiropas zaļo 
kursu, ir jāpārveido Savienības ekonomika 
un rūpniecība un jāpārdomā rīcībpolitikas 
un ieguldījumi infrastruktūrā, jo īpaši 
transporta un mobilitātes jomā. Šāda 
pārveide nozīmē, ka jāpaātrina pāreja uz 
ilgtspējīgu, intermodālu un viedu 
bezemisiju  mobilitāti, par jebkuras 
mobilitātes vai transporta stratēģijas 
pamatu uzskatot dzelzceļa transportu. 
Transports rada ceturtdaļu Savienības 
siltumnīcefekta gāzu emisiju, un to 
īpatsvars turpina augt. Lai iespējami drīz 
panāktu klimatneitralitāti, vēlākais līdz 
2050. gadam transporta radītās emisijas 
jāsamazina par 90 %. Ilgtspējīgs transports 
nozīmē to, ka transporta lietotāju 
vajadzības tiek liktas pirmajā vietā, 
piedāvājot tiem izmaksu ziņā 
pieņemamākas, vispārēji pieejamas, 
veselīgākas un tīrākas pašreizējo 
mobilitātes paradumu alternatīvas un 
atbalstot tos lietotājus, kuri jau izmanto 
ilgtspējīgus pārvietošanās līdzekļus, 
piemēram, velosipēdistus un gājējus. Lai 
risinātu šos jautājumus, Eiropas zaļais 
kurss paredz paātrināt pāreju uz ilgtspējīgu, 
intermodālu un viedu mobilitāti. Patlaban 
75 % iekšzemes kravu pārvadā pa 
autoceļiem, bet būtu jāpanāk, ka nākotnē 
būtisku daļu šo kravu pārvadās pa 
dzelzceļu un iekšzemes ūdensceļiem, 
nespiežot rakt jaunus kanālus vai 
padziļināt esošos ūdensceļus.

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Dzelzceļam ir izšķiroši svarīga 
loma 2050. gadam nospraustā 

(5) Mobilitāte ir viens no Eiropas zaļā 
kursa galvenajiem pīlāriem, un 
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klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā. Tas 
ir viens no videi draudzīgākajiem un 
energoefektīvākajiem transporta veidiem. 
Dzelzceļš lielākoties ir elektrificēts un rada 
daudz mazāk CO2 emisiju nekā līdzīgi 
pārvadājumi pa autoceļiem vai ar gaisa 
transportu, un tas ir vienīgais transporta 
veids, kura radītās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un CO2 emisijas kopš 1990. gada 
ir pastāvīgi samazinājušās. Turklāt no 
1990. gada līdz 2016. gadam18 ir 
samazinājies dzelzceļa enerģijas patēriņš, 
un arvien vairāk tiek izmantoti 
atjaunojamie energoresursi.

dzelzceļam ir izšķiroši svarīga loma 
Savienības ekonomikas dekarbonizācijā 
un klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā 
vēlākais līdz 2050. gadam. Tas ir viens no 
videi draudzīgākajiem un 
energoefektīvākajiem transporta veidiem. 
Dzelzceļš lielākoties ir elektrificēts un rada 
daudz mazāk CO2 emisiju nekā līdzīgi 
pārvadājumi pa autoceļiem vai ar gaisa 
transportu, un tas ir vienīgais transporta 
veids, kura radītās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un CO2 emisijas kopš 1990. gada 
ir pastāvīgi samazinājušās. Turklāt no 
1990. gada līdz 2016. gadam18 ir 
samazinājies dzelzceļa enerģijas patēriņš, 
un arvien vairāk tiek izmantoti 
atjaunojamie energoresursi. Tāpēc šī 
tendence būtu jāatbalsta, popularizējot 
zaļo enerģiju.

__________________ __________________
18 MOVE ĢD 2019. gada statistikas 
buklets “ES transports skaitļos” (avots: 
Eurostat).

18 MOVE ĢD 2019. gada statistikas 
buklets “ES transports skaitļos” (avots: 
Eurostat).

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Attiecībā uz saistībām, ko 
Savienība ir uzņēmusies saskaņā ar 
Parīzes nolīgumu un Zaļo kursu, 
reģionālās un vietējās iestādes un 
publiskā sektora iestādes sadarbībā ar 
dzelzceļa nozari ir svarīgi dalībnieki 
izvirzīto mērķu īstenošanā un 
sasniegšanā. 

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)



RR\1215801LV.docx 33/74 PE652.338v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) Atjaunojamo energoresursu 
lietošanas pieaugums dzelzceļa nozarē ir 
jāpapildina ar šādas taisnīgas 
pārkārtošanās stratēģiju, kurā tiktu ņemta 
vērā vajadzība pēc kvalitatīvas, cenas ziņā 
pieņemamas un piekļūstamas transporta 
savienojamības, kā arī darba ņēmēju 
tiesību aizsardzības.

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
5.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5c) Pētniecības un inovāciju atbalstam 
transporta jomā nozīmīgas ir partnerības 
starp pētniecības un izstrādes jomu, 
rūpniecības nozari, dalībvalstīm un to 
reģioniem.

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
5.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5d) Ilgtspējīgu, videi nekaitīgu un 
energoefektīvu transporta veidu izveide 
un uzlabošana ir būtiska daļa no ES 
centieniem cīņā ar klimata pārmaiņām. 
Tā kā Savienība piedāvā atbalstu 
investīcijām dzelzceļa infrastruktūrā no 
saviem fondiem un instrumentiem, tai ir 
tieša ietekme uz dzelzceļa veicināšanu, 
kas būtu pilnībā jāizmanto. Ņemot vērā 
ievērojamās atšķirības starp dalībvalstīm 
dzelzceļa tīklu un saistītās infrastruktūras 
ziņā, kohēzijas politikai ir svarīga nozīme 
Savienības iekšējo un pārrobežu dzelzceļa 
tīklu uzlabošanā visos reģionos, bet jo 
īpaši mazāk attīstītos reģionos un lauku 
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apvidos. Kohēzijas politika arī nodrošina 
pastāvīgu un nozīmīgāku lomu 
ieguldījumiem, ar kuriem veidot zaļāku 
Eiropu visiem tās iedzīvotājiem. Līdz ar to 
būtu svarīgi iesaistīt vietējās, reģionālās 
un valsts iestādes diskusijās par 
daudzgadu plānošanu, dzelzceļa 
infrastruktūras digitalizācijas un 
modernizācijas projektiem, kā arī par 
reģionos veikto publisko un privāto 
ieguldījumu vispārēju uzlabošanu, kā arī 
rosināt pārrobežu sadarbību starp 
vietējām, reģionālajām un valsts iestādēm. 
Vietējās ekonomikas attīstība varētu gūt 
labumu no ilgtspējīgiem, moderniem un 
elektrificētiem dzelzceļa pakalpojumiem. 
Tomēr dzelzceļa transporta 
modernizācijai, īpašu uzmanību pievēršot 
publiskajiem ieguldījumiem transporta 
infrastruktūrā, kas veicinās Savienības 
klimata mērķu sasniegšanu, inovācijai, 
drošībai, pienācīgai, videi nekaitīgai un 
mūsdienīgai nodarbinātībai un 
efektivitātei, būs vajadzīgi papildu resursi.

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Dzelzceļš Savienības galvenos 
transporta maršrutus savieno ar tās 
perifērajiem reģioniem un teritorijām un 
tādējādi veicina sociālo, ekonomisko un 
teritoriālo kohēziju.

(6) Dzelzceļš Savienības galvenos un 
sekundāros transporta maršrutus savieno 
ar tās perifērajiem reģioniem un 
teritorijām, savieno lauku apvidus savā 
starpā un ar pilsētu centriem, kā arī 
aizstāj trūkstošos pārrobežu savienojumus 
un tādējādi ir būtisks ilgtspējīga transporta 
un tūrisma elements un veicina sociālo, 
ekonomisko un teritoriālo kohēziju. 
Dzelzceļam ir būtiska nozīme attīstībā un 
mobilitātes veicināšanā, un tas kā 
uzticams transporta veids palīdz apturēt 
iedzīvotāju aizplūšanu no lauku apvidiem 
un mazāk attīstītajiem Savienības 
reģioniem. Tomēr joprojām ir 
problemātiski izveidot labākus 
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savienojumus visiem iedzīvotājiem un 
palielināt dzelzceļa pārvadājumu 
īpatsvaru. Būtu jāaptur mazāk rentablu 
vietējo dzelzceļu tīklu un dzelzceļa staciju 
slēgšana, jo īpaši lauku apvidos un 
pierobežas teritorijās. Ieguldījumi tīklā, 
ritošajā sastāvā un pakalpojumos dažādās 
dalībvalstīs ievērojami atšķiras. Tāpēc 
būtu jāizpēta un jāveicina stratēģijas un 
plāni Savienības dzelzceļa rīcībpolitiku un 
tīklu turpmākai uzlabošanai, lai 
digitalizētu sabiedrisko transportu un 
atjaunotu savienojumus, kā arī izveidotu 
savienojumus posmos, kur to nav, 
atjaunojot, elektrificējot, modernizējot 
ritošo sastāvu un veicinot dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumu sadarbību.

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai gan dzelzceļa pasažieru 
pārvadājumu īpatsvars Savienības 
sauszemes transporta pārvadājumos kopš 
2007. gada ir nedaudz palielinājies, kravu 
pārvadājumu īpatsvars ir samazinājies. 
Patiesi vienotas Eiropas dzelzceļa telpas 
izveidi joprojām kavē daudzi šķēršļi, 
tostarp nepieciešamība līdz minimumam 
samazināt troksni. Šo šķēršļu pārvarēšana 
apvienojumā ar izmaksu samazināšanu un 
straujāku inovāciju ļautu dzelzceļam 
pilnībā īstenot savu potenciālu. Tāpēc 
dzelzceļš ir vēl vairāk jāatbalsta, lai tas 
kļūtu pievilcīgāks gan ceļotājiem, gan 
uzņēmumiem.

(7) Lai gan dzelzceļa pasažieru 
pārvadājumu īpatsvars Savienības 
sauszemes transporta pārvadājumos kopš 
2007. gada ir nedaudz palielinājies, kravu 
pārvadājumu īpatsvars ir samazinājies. Lai 
sasniegtu mērķus kravu novirzīšanai uz 
citiem transporta veidiem, kas izklāstīti 
Komisijas 2011. gada Baltajā grāmatā par 
transportu, konkurencei starp 
autotransportu un dzelzceļa kravu 
pārvadājumiem jābūt godīgai un 
līdzsvarotai, pilnībā ņemot vērā ārējās 
izmaksas, kas transportā jāuzņemas, lai 
sasniegtu Eiropas zaļā kursa mērķus. 
Patiesi vienotas Eiropas dzelzceļa telpas 
izveidi joprojām kavē daudzi šķēršļi, kam 
ir reāla un būtiska ietekme uz dzelzceļa 
transporta konkurētspēju un pievilcību, 
tostarp tie ir dzelzceļa pārvadājumu 
salīdzinoši lielās izmaksas, vienkāršu un 
tiešu savienojumu trūkums, maksas 
apjoms par piekļuvi dzelzceļa 



PE652.338v02-00 36/74 RR\1215801LV.docx

LV

infrastruktūrai, šķēršļi ritošā sastāva 
nodošanai ekspluatācijā, kontroles 
sistēmu un ekspluatācijas noteikumu 
daudzveidība un nepieciešamība līdz 
minimumam samazināt troksni. Šo šķēršļu 
pārvarēšana apvienojumā ar izmaksu 
samazināšanu, straujāku inovāciju un 
Eiropas atbalsta palielināšanu 
intermodalitātei ļautu dzelzceļam pilnībā 
īstenot savu potenciālu. Tāpēc dzelzceļš ir 
vēl vairāk jāatbalsta, lai tas kļūtu 
pievilcīgāks gan ceļotājiem, jo īpaši 
jauniešiem un perifērās teritorijās un 
lauku apvidos dzīvojošajiem, gan darba 
ņēmējiem, gan uzņēmumiem. Lai 
nodrošinātu saskaņotākus un 
pievilcīgākus dzelzceļa pārvadājumus visā 
Eiropā, uzsvars būtu jāliek arī uz 
pasažieru tiesību uzlabošanu, 
rezervēšanas un biļešu sistēmu 
uzlabošanu, ieguldījumiem 
infrastruktūrā, nakts vilcienu satiksmes 
paplašināšanu, ātru un videi draudzīgu 
savienojumu izveidi visā Savienībā, vieglā 
dzelzceļa sistēmu, piemēram, tramvaja 
pārvadājumu, atjaunošanu pilsētās, un 
principa “piesārņotājs maksā” īstenošanu 
sociāli līdzsvarotā veidā.

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) lai pilnībā izmantotu dzelzceļa 
nozares kā Eiropas Savienībā nozīmīga 
darba devēja potenciālu, tai ir jādažādo 
savs darbaspēks un jo īpaši jāpiesaista 
sievietes un gados jauni darba ņēmēji. Ir 
būtiski nodrošināt optimālus transporta 
pakalpojumus lietotājiem, vienlaikus 
garantējot kvalitatīvus darba apstākļus 
dzelzceļa darbiniekiem;
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Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai popularizētu dzelzceļa 
transportu atbilstīgi Komisijas paziņojumā 
par Eiropas zaļo kursu izvirzītajiem 
mērķiem, tostarp ilgtspējīgas un viedas 
mobilitātes jomā, 2021. gads būtu 
jāpasludina par Eiropas Dzelzceļa gadu. 
2021. gads būs Savienības dzelzceļa 
politikai svarīgs gads, jo tas būs pirmais 
pilnais gads, kad visā Savienībā tiks 
īstenoti noteikumi, par kuriem panākta 
vienošanās ceturtās dzelzceļa tiesību aktu 
paketes ietvaros, proti, noteikumi par 
iekšzemes pasažieru pārvadājumu tirgus 
atvēršanu un izmaksu un administratīvā 
sloga samazināšanu dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem, kas darbojas Savienības 
teritorijā. Sabiedrības interese par dzelzceļa 
transportu, tostarp nakts vilcieniem, 
vairākās dalībvalstīs pieaug, un par to 
liecina arī #DiscoverEU popularitāte. 
Turklāt starptautiskais mākslas festivāls 
“Europalia” 2021. gadā pievērsīsies 
dzelzceļa ietekmei uz mākslu un akcentēs 
dzelzceļa kā spēcīga sociālo, ekonomisko 
un rūpniecisko pārmaiņu virzītājspēka 
nozīmi,

(8) Lai popularizētu dzelzceļa 
transportu atbilstīgi Komisijas paziņojumā 
par Eiropas zaļo kursu izvirzītajiem 
mērķiem, tostarp ilgtspējīgas, intermodālas 
un viedas mobilitātes jomā, kā arī nolūkā 
veicināt Savienības apņemšanos īstenot 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Programmu 2030. gadam un ilgtspējīgas 
attīstības mērķus, 2021. gads būtu 
jāpasludina par Eiropas Dzelzceļa gadu. 
2021. gads būs Savienības dzelzceļa 
politikai svarīgs gads, jo tas būs pirmais 
pilnais gads, kad visā Savienībā tiks 
īstenoti noteikumi, par kuriem panākta 
vienošanās ceturtās dzelzceļa tiesību aktu 
paketes ietvaros, proti, noteikumi par 
iekšzemes pasažieru pārvadājumu tirgus 
atvēršanu un izmaksu un administratīvā 
sloga samazināšanu dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem, kas darbojas Savienības 
teritorijā. Pieaug sabiedrības interese par 
dzelzceļa transportu, tostarp 
starpreģionālajiem maršrutiem un 
iekšējiem maršrutiem reģionos, kā arī par 
nakts vilcieniem, jo īpaši jauniešu vidū, un 
par to liecina arī #DiscoverEU 
popularitāte. Turklāt starptautiskais 
mākslas festivāls “Europalia” 2021. gadā 
pievērsīsies dzelzceļa ietekmei uz mākslu 
un akcentēs dzelzceļa kā spēcīga sociālo, 
ekonomisko un rūpniecisko pārmaiņu 
virzītājspēka nozīmi,

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas gada mērķis ir veicināt un atbalstīt 
Savienības, dalībvalstu, reģionālo un 
vietējo iestāžu un citu organizāciju 
centienus palielināt dzelzceļa pasažieru un 
kravu pārvadājumu īpatsvaru. Eiropas gads 
jo īpaši:

Eiropas gada mērķis ir veicināt un atbalstīt 
Savienības, dalībvalstu, reģionālo un 
vietējo iestāžu un NVO, kā arī citu 
publisko un privāto organizāciju centienus 
palielināt dzelzceļa pasažieru un kravu 
pārvadājumu īpatsvaru. Eiropas gads jo 
īpaši:

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) popularizēs dzelzceļa transportu kā 
ilgtspējīgu, inovatīvu un drošu transporta 
veidu, sevišķi uzsverot dzelzceļa izšķiroši 
svarīgo lomu 2050. gadam nospraustā 
Savienības klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšanā un cenšoties uzrunāt plašu 
sabiedrību, jo īpaši jauniešus;

a) popularizēs dzelzceļa transportu kā 
ilgtspējīgu, cenas ziņā pieņemamu, 
pieejamu, inovatīvu, drošu un vienojošu 
transporta veidu visiem iedzīvotājiem, 
izmantojot klusāku, videi nekaitīgāku un 
efektīvāku ritošo sastāvu, rosinot Eiropas 
līmeņa debates par to, kā attīstīt dzelzceļa 
transportu kā reālu, pieejamu un 
vispārēju alternatīvu individualizētiem 
transporta veidiem un neliela un vidēja 
attāluma lidojumiem, nodrošinot 
intermodālas un reģionāla līmeņa 
mobilitātes iespējas, sevišķi uzsverot 
dzelzceļa izšķiroši svarīgo lomu Savienības 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā 
vēlākais līdz 2050. gadam un cenšoties 
uzrunāt plašu sabiedrību, jo īpaši jauniešus 
un perifērās teritorijās un lauku apvidos 
dzīvojošos, kā arī izceļot pozitīvo nozīmi, 
kāda dzelzceļam var būt kā instrumentam, 
kas veicina atveseļošanos pēc Covid-19 
pandēmijas un citām krīzēm;

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) akcentēs Eiropas dzelzceļa 
pārrobežu dimensiju, kas tuvina 
iedzīvotājus, ļauj tiem iepazīt Savienību 
visā tās daudzveidībā, veicina kohēziju un 
palīdz integrēt Savienības iekšējo tirgu;

b) akcentēs Eiropas dzelzceļa 
pārrobežu dimensiju, uzsverot, ka 
dzelzceļam ir būtiska nozīme ilgtspējīga 
reģionālā un vietējā transporta un 
tūrisma attīstībā un ka tas tuvina lauku 
apvidus un attālus un perifērus reģionus 
citām Savienības daļām, kā arī tuvina 
iedzīvotājus, ļauj tiem iepazīt Savienību 
visā tās daudzveidībā, mēģina nodrošināt 
satiksmi posmos, kur tās nav, veicina 
sociālo, ekonomisko un teritoriālo 
kohēziju atbilstīgi Kohēzijas politikas 
mērķiem laikposmā pēc 2020. gada, proti, 
veidot zaļāku un labāk savienotu Eiropu 
ciešā sadarbībā ar vietējām un 
reģionālajām pašvaldībām un vietējām 
kopienām un palīdz integrēt Savienības 
iekšējo tirgu;

Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) uzsvērs, cik steidzami vajadzīgi un 
svarīgi ir elektrificēti pārvadājumi gan 
lielā, gan nelielā attālumā, un ka ir 
jāuzlabo transporta infrastruktūras un 
pakalpojumu pieejamība visiem 
pasažieriem;

Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) virzīs Savienības ieguldījumus, 
kuru nolūks būs atjaunot un modernizēt 
esošos, izmantotos vai neizmantotos 
dzelzceļa savienojumus pasažieru un 
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kravu pārvadājumiem starp pierobežas 
reģioniem, un izveidot šādus savienojums 
tur, kur to nav;

Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) palielinās dzelzceļa nozares 
devumu Savienības ekonomikā, rūpniecībā 
un sabiedrībā, jo īpaši aspektos, kas saistīti 
ar reģionālo attīstību, rūpniecības 
konkurētspēju, ilgtspējīgu tūrismu, 
inovāciju, nodarbinātību, izglītību, 
jaunatnes lietām un kultūru, kā arī 
piekļūstamības uzlabošanu personām ar 
invaliditāti;

c) palielinās dzelzceļa nozares 
devumu Savienības ekonomikā, rūpniecībā 
un sabiedrībā, jo īpaši aspektos, kas saistīti 
ar ilgtspējīgu reģionālo, pilsētu un lauku 
apgabalu un pārrobežu vietējā līmeņa 
attīstību, klimata aizsardzību, rūpniecības 
pārkārtošanos, ilgtspējīgu tūrismu, 
inovāciju, sociālo iekļaušanu, sociāli 
ilgtspējīgu nodarbinātību, izglītību, 
jaunatnes lietām un kultūru, kā arī 
piekļūstamības uzlabošanu veciem 
cilvēkiem, nelabvēlīgā situācijā esošām 
grupām un personām ar invaliditāti vai 
ierobežotām pārvietošanās spējām;

Grozījums Nr. 21

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) palīdzēs stiprināt dzelzceļa kā 
svarīga elementa lomu attiecībās starp 
Savienību un tās kaimiņvalstīm, jo īpaši 
Rietumbalkānu valstīm; tas tiks darīts, 
balstoties uz partnervalstu interesēm un 
vajadzībām, kā arī Savienības īpašajām 
zināšanām dzelzceļa transporta jomā.

d) palīdzēs stiprināt dzelzceļa kā 
svarīga elementa lomu attiecībās starp 
Savienību un tās kaimiņvalstīm, piemēram, 
Rietumbalkānu un Austrumu partnerības 
valstīm un Apvienoto Karalisti; tas tiks 
darīts, balstoties uz partnervalstu un 
pierobežas reģionu un pašvaldību 
interesēm un vajadzībām, kā arī īpašo 
zināšanu apmaiņu dzelzceļa transporta 
jomā.

Grozījums Nr. 22
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Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) nodrošinās, ka 2021. gada 
atzīšanai par Eiropas Dzelzceļa gadu būs 
ilgtermiņa ietekme, turpmākajos gados 
veicinot un realizējot īpašus projektus, 
kuros vienojošais aspekts būs visu 
attiecīgo iesaistīto personu, piemēram, 
Eiropas iestāžu un aģentūru, dzelzceļa 
uzņēmumu un par Eiropas finansējuma 
pārvaldību atbildīgo vietējo, reģionālo un 
valsts iestāžu, pastāvīga ieinteresētība;

Grozījums Nr. 23

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) turpinās popularizēt dzelzceļu kā 
mobilitātes un materiālu un iekārtu 
pārvadājumu nodrošinātāju, kas tādējādi 
palīdz veicināt sadarbību kopumā un 
atvieglo sadarbību starp dažādām 
kultūras un izglītības jomā iesaistītām 
grupām, izmantojot apstākli, ka personu, 
materiālu un iekārtu īslaicīga mobilitāte 
ir labs veids, kā apzināt sadarbības 
iespējas un apmainīties ar paraugpraksi 
un speciālām zināšanām;

Grozījums Nr. 24

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) iniciatīvas un pasākumi, kas veicina 
debates, uzlabo izpratni un sekmē 
iedzīvotāju, uzņēmumu un publisko iestāžu 
iesaistīšanos, lai panāktu to, ka cilvēku un 
preču pārvadājumi aizvien vairāk tiek 

a) iniciatīvas un pasākumi, kas veicina 
debates, uzlabo izpratni un sekmē 
iedzīvotāju, uzņēmumu un publisko iestāžu 
iesaistīšanos, lai uzlabotu dzelzceļa 
pasažieru ceļošanas apstākļus un panāktu 
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veikti pa dzelzceļu, kas palīdzēs cīnīties 
pret klimata pārmaiņām, un šim nolūkam 
tiks izmantoti dažādi kanāli un rīki, tostarp 
pasākumi dalībvalstīs;

to, ka resursu, cilvēku un preču 
pārvadājumi aizvien vairāk tiek veikti pa 
dzelzceļu, kas palīdzēs cīnīties pret klimata 
pārmaiņām, tostarp izmantojot zaļo 
enerģiju dzelzceļa infrastruktūrai, 
reģionālajai attīstībai un teritorijas 
izpētei. Šīm iniciatīvām arī jāveicina 
cilvēku mobilitātes uzlabojumi un 
kultūras apmaiņa un ilgtspējīgs tūrisms, 
izmantojot dažādus kanālus un rīkus, 
tostarp pasākumus dalībvalstīs vietējā, 
reģionālā un valsts līmenī, tostarp 
pierobežas reģionos saistībā ar dzelzceļa 
iniciatīvām, kuras finansē no INTERREG 
programmas un kas pēc būtības ir 
Eiropas mēroga iniciatīvas;

Grozījums Nr. 25

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) iniciatīvas un pasākumi, kas 
veicina informētību par dzelzceļa nozares 
spēju nepieļaut vietējo kopienu, piekrastes 
reģionu un attālu reģionu izolētību un 
veicināt satiksmi starp šīm teritorijām un 
pilsētām un cietiem reģioniem;

Grozījums Nr. 26

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) sabiedrības informēšanas 
kampaņas par TEN-T potenciālu veicināt 
kohēziju un rosināt rūpniecības un 
ekonomikas attīstību reģionos, kas 
neietilpst galvenajos tīklos, kur projektiem 
un ieguldījumiem būtu jāaptver 
kvalitatīvu reģionālo dzelzceļa transporta 
pakalpojumu un vietējo savienojumu 
nodrošināšana starp attāliem reģioniem 
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un lielo pilsētu satiksmes artērijām un 
ekosistēmām, lai vienlaikus veicinātu gan 
pāreju uz citiem transporta veidiem, gan 
sociālo kohēziju;

Grozījums Nr. 27

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ac apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) iniciatīvas, kurās reģionālās un 
vietējās iestādes tiek iesaistītas diskusijās 
par daudzgadu plānošanu, dzelzceļa 
infrastruktūras digitalizācijas un 
modernizācijas plāniem un vērienīgiem 
uzlabojumiem attiecībā uz publiskajām un 
privātajām investīcijām reģionos, kur 
mazie un vidējie uzņēmumi un vietējās 
ekonomikas attīstība varētu gūt lielu 
labumu no ilgtspējīgiem, moderniem un 
elektrificētiem dzelzceļa pakalpojumiem;

Grozījums Nr. 28

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informācija, izstādes, 
iedvesmošanas, izglītošanas un izpratnes 
uzlabošanas kampaņas, kuras rosina 
izmaiņas pasažieru un patērētāju ieradumos 
un uzņēmumu darbībā un sekmē aktīvu 
plašas sabiedrības iesaistīšanos 
ilgtspējīgāka transporta mērķu sasniegšanā;

b) informācija, izstādes, 
iedvesmošanas, apmācību, izglītošanas, 
sociālā darba un izpratnes uzlabošanas 
kampaņas, kuras rosina izmaiņas pasažieru 
un patērētāju ieradumos un uzņēmumu 
darbībā un sekmē aktīvu plašas sabiedrības 
iesaistīšanos ilgtspējīgāka, inovatīva, droša 
un piekļūstama transporta mērķu 
sasniegšanā, vienlaikus mudinot cilvēkus 
aktīvi iepazīt Eiropu;

Grozījums Nr. 29

Lēmuma priekšlikums
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3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) dalīšanās ar valstu, reģionu un 
vietējo iestāžu, pilsoniskās sabiedrības, 
uzņēmumu un skolu pieredzi un labu 
praksi tajā, kā popularizēt dzelzceļa 
transporta izmantošanu un panākt 
attieksmes izmaiņas visos līmeņos;

c) dalīšanās ar valstu, reģionu un 
vietējo iestāžu, pilsoniskās sabiedrības, 
NVO, uzņēmumu, arodbiedrību un 
izglītības iestāžu pieredzi un labu praksi 
tajā, kā popularizēt dzelzceļa transporta 
drošu izmantošanu un panākt visu 
transporta lietotāju un transporta 
uzņēmumu darbinieku attieksmes 
izmaiņas visos līmeņos, kā arī dalīties ar 
praktiskiem, cilvēku rosinātiem 
risinājumiem attiecībā uz optimālu 
piekļuvi personām ar invaliditāti un gados 
vecākiem cilvēkiem; Savienības finansiālā 
atbalsta dzelzceļa projektiem 
demonstrēšana, jo īpaši attiecībā uz 
trūkstošajiem pārrobežu savienojumiem, 
decentralizētu pieeju un reģionālo 
savienojamību;

Grozījums Nr. 30

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pētījumu un inovatīvu darbību 
veikšana un to rezultātu izplatīšana Eiropas 
vai valstu mērogā; un

d) pētījumu un inovatīvu darbību 
veikšana un to rezultātu izplatīšana 
Eiropas, valstu vai reģionālā mērogā, 
tostarp par Eiropas dzelzceļa 
automaģistrāļu tīklu, zaļās enerģijas 
izmantošanu dzelzceļa infrastruktūrā, un 
tādu pētījumu veikšana, kuri pievēršas 
Eiropas finansējuma avotu izmantošanai 
un to savstarpējai sinerģijai ar dzelzceļa 
līnijām, jo īpaši pārrobežu līnijām, 
saistītos projektos;

Grozījums Nr. 31

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) ar Eiropas gadu saistītu projektu 
un tīklu popularizēšana, tostarp izmantojot 
plašsaziņas līdzekļus, sociālos tīklus un 
citas tiešsaistes kopienas.

e) interaktīvas komunikācijas par 
projektiem un tīkliem, kas saistīti ar 
Eiropas gadu, veicināšana, tostarp 
izmantojot plašsaziņas līdzekļus, sociālos 
tīklus un citas tiešsaistes kopienas.

Grozījums Nr. 32

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) reģionāla līmeņa pētījumu un 
apsekojumu veikšana nolūkā novērtēt 
iedzīvotāju vajadzības attiecībā uz 
dzelzceļa transportu.

Grozījums Nr. 33

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

eb) pasākumu rīkošana ar mērķi 
popularizēt dzelzceļu vēsturisko un 
kultūras mantojumu;

Grozījums Nr. 34

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ec apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ec) kampaņas nolūkā atjaunot 
iedzīvotāju uzticēšanos dzelzceļa kā 
sabiedriskā pasažieru transporta 
izmantošanai;
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Grozījums Nr. 35

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ed apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ed) kampaņas nolūkā dažādot 
dzelzceļa nozares darbaspēku, jo īpaši 
piesaistot sievietes un gados jaunus darba 
ņēmējus;

Grozījums Nr. 36

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ee apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ee) kampaņas nolūkā veicināt jau 
pieņemtus zaļos risinājumus;

Grozījums Nr. 37

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Savienība apzina un izvērtē šādus 
galvenos projektus un pasākumus:
a) vietējo, reģionālo un starpreģionu 
pasažieru un kravas dzelzceļa līniju, 
vietējo dzelzceļa staciju un vietējo 
dzelzceļa līniju savienojumu ar ātrgaitas 
un tālsatiksmes vilcienu līnijām 
reaktivizēšana un paplašināšana;
b) galveno projektu un pasākumu 
apzināšana un popularizēšana dažādos 
līmeņos, lai palīdzētu sasniegt mērķus 
ilgtermiņā, piemēram, Eiropas kopīgie 
centieni veicināt ieguldījumus dzelzceļa 
automaģistrālēs, termināļos un ritošajā 
sastāvā kā optimizētas kravu novirzīšanas 
iespēja, kas veicinās reģionālo kohēziju 
un kravu pārvadājumu dekarbonizāciju;
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c) kopīgi Eiropas centieni atjaunot 
modernu un par pieņemamām cenām 
pieejamu nakts vilcienu līniju tīklu, kas 
savienotu visas dalībvalstis un 
kaimiņvalstis;
d) vienotas biļešu rezervācijas un 
atvieglojumu sistēmas izstrāde Eiropas 
dzelzceļa satiksmē, kas sniegtu 
patērētājiem iespēju no jebkuras dzelzceļa 
stacijas Eiropā nokļūt uz jebkuru citu 
dzelzceļa staciju Eiropā, iegādājoties tikai 
vienu biļeti ar garantētām pasažieru 
tiesībām un par visizdevīgāko cenu, 
neatkarīgi no tā, kādi dzelzceļa 
pārvadājumu uzņēmumi apkalpo attiecīgo 
maršrutu;
e) ilgtspējīgi ilgtermiņa modeļi 
bezmaksas vietējam sabiedriskajam 
transportam;
f) dzelzceļa pārvadājumu 
veicināšana valsts līmenī ar 
preferenciālām PVN likmēm;
g) izvirzītā mērķa, proti, zaļa, 
novatoriska, digitāla, droša un pieejama 
dzelzceļa tīklu un pakalpojumu 
nodrošināšanas, integrēšana Savienības 
rūpniecības stratēģijā, tostarp attiecībā uz 
to lomu kohēzijā, kvalificētā un 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātībā un 
kultūras apmaiņas veicināšanā.

Grozījums Nr. 38

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savienības iestādes un struktūras, 
kā arī dalībvalstis 1. punktā minēto darbību 
popularizēšanā — attiecīgi Savienības un 
valstu līmenī — var atsaukties uz Eiropas 
gadu un izmantot tā vizuālo identitāti.

2. Savienības iestādes un struktūras, 
kā arī dalībvalstis 1. punktā minēto darbību 
popularizēšanā — attiecīgi Savienības un 
valstu līmenī — atsaucas uz Eiropas gadu 
un izmanto tā vizuālo identitāti, turklāt 
Komisijai nodrošina, ka visos 
veicināšanas posmos tiek pienācīgi 
norādīts uz Eiropas Savienības atbalstu 



PE652.338v02-00 48/74 RR\1215801LV.docx

LV

projektiem un iniciatīvām, ko finansē 
Eiropas gada ietvaros.

Grozījums Nr. 39

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par to, kā dalība Eiropas gadā tiek 
organizēta valsts līmenī, atbild dalībvalstis. 
Minētajā nolūkā katra dalībvalsts ieceļ 
nacionālo koordinatoru. Nacionālais 
koordinators nodrošina attiecīgo darbību 
koordinēšanu valsts līmenī.

Par to, kā dalība Eiropas gadā tiek 
organizēta valsts līmenī, atbild dalībvalstis. 
Minētajā nolūkā katra dalībvalsts ieceļ 
nacionālos koordinatorus un vajadzības 
gadījumā reģionālos un vietējos 
apakškoordinatorus. Nacionālie 
koordinatori — ja ir iecelts 
apakškoordinators vai vairāki 
apakškoordinatori, sadarbībā ar 
apakškoordinatoriem — nodrošina 
attiecīgo darbību koordinēšanu valsts 
līmenī.

Grozījums Nr. 40

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai koordinētu Eiropas gada norisi, 
Komisija regulāri rīko nacionālo 
koordinatoru sanāksmes. Šīs sanāksmes arī 
sniedz iespēju dalīties informācijā par 
Eiropas gada īstenošanu valstu un 
Savienības līmenī; Eiropas Parlamenta 
pārstāvji var piedalīties šajās sanāksmēs 
kā novērotāji.

1. Lai koordinētu Eiropas gada norisi, 
Komisija regulāri rīko nacionālo 
koordinatoru sanāksmes, kurās piedalās 
reģionālas un vietējas nozīmes dalībnieki. 
Šīs sanāksmes arī sniedz iespēju dalīties 
informācijā par Eiropas gada īstenošanu 
reģionu, valstu un Savienības līmenī. Šajās 
informācijas apmaiņās uzaicina 
piedalīties arī Eiropas Parlamenta, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un 
Reģionu komitejas pārstāvjus.

Grozījums Nr. 41

Lēmuma priekšlikums
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5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Koordinējot Eiropas gadu 
Savienības līmenī, izmanto transversālu 
pieeju, lai izveidotu sinerģiju starp 
dažādajām Savienības programmām un 
iniciatīvām, ar kurām finansē projektus 
dzelzceļa transporta jomā vai projektus, 
kam ir dzelzceļa transporta dimensija.

2. Koordinējot Eiropas gadu 
Savienības līmenī, izmanto transversālu 
pieeju, lai apzinātu esošās un radītu 
jaunas un ilgtspējīgas sinerģijas starp 
dažādajām Savienības programmām un 
iniciatīvām, ar kurām finansē projektus 
dzelzceļa transporta jomā vai projektus, 
kam ir dzelzceļa transporta dimensija, 
ņemot vērā, ka papildus izvirzītiem 
politikas mērķiem ir nepieciešami papildu 
resursi un ka šo mērķu īstenošanai 
nepietiks ar līdzekļu pārdali.

Grozījums Nr. 42

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas gada īstenošanas atbalstam 
Savienības līmenī Komisija regulāri rīko 
sanāksmes, kurās piedalās ieinteresētās 
personas un pārstāvji no organizācijām vai 
struktūrām, kas darbojas dzelzceļa 
transporta jomā, tostarp no jau pastāvošiem 
starpvalstu tīkliem un attiecīgām NVO, kā 
arī jaunatnes organizācijām un kopienām.

Eiropas gada īstenošanas atbalstam 
Savienības līmenī Komisija regulāri rīko 
sanāksmes, kurās piedalās ieinteresētās 
personas un pārstāvji no organizācijām vai 
struktūrām, kas darbojas dzelzceļa 
transporta jomā, tostarp no jau pastāvošiem 
starpvalstu un starpreģionu tīkliem, 
attiecīgām NVO un sociālajiem 
partneriem, kā arī jaunatnes organizācijām 
un kopienām.
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KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Transporta un tūrisma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Dzelzceļa gadu 
(2021)
(COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Dace Melbārde

ĪSS PAMATOJUMS

Dzelzceļa transports Eiropai ir bijis svarīgs vairāk nekā 150 gadus. Tas ir nenovērtējami lielā 
mērā veicinājis mobilitāti un radījis cilvēkiem jaunas iespējas, palielinot tirdzniecības apjomu, 
palīdzot uzņēmumiem attīstīties un veicinot valstu ekonomisko attīstību. Arī mūsdienās 
dzelzceļš — viens no drošākajiem, zaļākajiem un efektīvākajiem transporta veidiem — ir tikpat 
svarīgs kā iepriekš. Lai uzsvērtu šī transporta veida nozīmīgumu, kā arī apstākli, ka tas var 
palīdzēt sasniegt Savienības klimata mērķus, Komisija ierosina pasludināt 2021. gadu par 
Eiropas Dzelzceļa gadu un sarīkot komunikācijas un pilsoniskās līdzdalības pasākumu klāstu 
saistībā ar ierosmi “Eiropas gads”. 

Atzinuma sagatavotāja piekrīt Komisijas viedoklim par dzelzceļa un tā ekoloģisko parametru 
nozīmīgumu. Tomēr šim transporta veidam piemīt vēl citas īpašības, kuras ir pelnījušas 
ievērību. 

Kaut gan ir jācenšas arī palielināt pasažieru skaitu, tikpat svarīgi ir arī nodrošināt nepieciešamo 
pamattīklu un pamatpakalpojumus. Pašlaik ne visām dalībvalstīm Eiropas kontinentālajā daļā 
ir dzelzceļa savienojumi ar pārējo Eiropu vai to ierīkošanai nepieciešamā infrastruktūra. Ar 
vilcienu pārvietoties ir iespējams tikai tad, ja tāda iespēja vispār ir pieejama. Tā kā attiecīgās 
dalībvalstis nav integrētas Eiropas dzelzceļa tīklā, gandrīz visas nozares nepārprotami atrodas 
nelabvēlīgākā situācijā. Visvairāk ietekmētās jomas ir izglītība, ceļošana un kultūra. Izglītības 
jomā šī situācija ir ietekmējusi arī tādu populāru ES programmu un ierosmju kā “Erasmus+” un 
“DisocoverEU” izmantošanu. Tajās bieži nevar piedalīties studenti no ES perifērajiem 
reģioniem un nelabvēlīgākā situācijā esoši studenti.

Kultūras un tūrisma jomā situācija ir līdzīga. Četri no desmit Eiropas iedzīvotājiem savu 
ceļojuma galamērķi izvēlas, izvērtējot tā kultūrvidi. Šajā ziņā labākās pozīcijās ir pilsētas nu 
reģioni ar labāku transporta infrastruktūru, tostarp labiem dzelzceļa savienojumiem. Kamēr būs 
spēkā Covid-19 dēļ ieviestie higiēnas pasākumi, dzelzceļa popularitāte palielināsies, jo tas ir ne 
tikai viens no ilgtspējīgākajiem un drošākajiem ceļošanas veidiem, bet bieži arī vienīgais par 
pieņemamu cenu pieejamais sabiedriskā transporta veids, kas ir reāla alternatīva 
aviotransportam, kam savukārt tiek prognozēts cenu pieaugums. Tuvākajā nākotnē daudziem 
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potenciālajiem ceļotājiem no ES nomaļākajiem reģioniem arvien mazāk būs pieejami tāli 
kultūras tūrisma braucieni tikai tāpēc, ka aviotransports viņiem būs pārāk dārgs, bet dzelzceļš 
viņu reģionā nebūs pieejams. Dzelzceļa gadam vajadzētu pievērst uzmanību iepriekš minētajām 
problēmām un norādīt uz nepieciešamību paplašināt dzelzceļa ģeogrāfisko pārklājumu.

Dzelzceļa gadam vajadzētu pievērst uzmanību ne tikai ceļošanai un preču un pasažieru 
pārvadājumiem pa dzelzceļu, bet arī vilcienu, dzelzceļa staciju un dzelzceļa infrastruktūras 
vēsturiskajai un pašreizējai nozīmei. Pagātnē šiem infrastruktūras objektiem bija būtiska 
nozīme reģionālo tradīciju un identitātes veidošanā, un tie veicināja ekonomisko un sociālo 
attīstību. Mūsdienās tie ir daļa no Eiropas kultūras mantojuma, kas ir ne tikai jāiepazīst, bet arī 
jāatbalsta un jāaizsargā. Vilcienu stacijas ir arī būtiski kvalitatīvas arhitektūras un pārdomātas 
pilsētplānošanas veicināšanas katalizatori, kā arī kultūru mijiedarbības un mākslinieciskās 
izpausmes vieta. Savukārt brauciens ar vilcienu neatkarīgi no galamērķa pats par sevi var būt 
bagātinošs piedzīvojums, un vilciens bieži kļūst par vidi, kas veicina sociālo un kultūras 
mijiedarbību. 

Balstoties uz iepriekšējā Eiropas gadā gūto pieredzi, atzinuma sagatavotāja uzsver vajadzību 
aktīvi sadarboties ar plašu ieinteresēto personu klāstu, jo īpaši organizētu pilsonisko sabiedrību, 
lai Dzelzceļa gads ne tikai noritētu sekmīgi, bet arī atstātu paliekošu politisko mantojumu. 
Papildus Komisijas priekšlikumā minētajām ieinteresētajām personām nozīmīga loma 
dzelzceļa prestiža un popularitātes veicināšanā būs kultūras biedrībām, jauniešu organizācijām 
un dažādām izglītības un mācību iestādēm. Tāpat atzinuma sagatavotāja uzskata, ka sinerģijai 
starp dažādajām Savienības programmām un ierosmēm ir jāaptver vairāk nekā tikai dzelzceļa 
joma un ka tajā jāiekļauj programmas, kas veicina pilsonisko līdzdalību, piemēram, 
programmas, ko īsteno izglītības, kultūras un jaunatnes jomā. Dzelzceļa gads ir iespēja arī 
veidot ilgstošas partnerattiecības ar dzelzceļa uzņēmumiem, kuri var sekmēt pašas Savienības 
mobilitātes programmu, jo īpaši “Erasmus+”, nekaitīgumu videi. 

Atzinuma sagatavotāja tic dzelzceļa nozīmīgumam, tā sociālajai, kulturālajai, vidiskajai un 
saimnieciskajai vērtībai un tās potenciālam veicināt un paātrināt Savienības teritoriālo kohēziju. 
Dzelzceļš dos svarīgu ieguldījumu virzībā uz klimata mērķu sasniegšanu saskaņā ar Eiropas 
zaļo kursu un ilgtspējīgas izaugsmes veicināšanā nākotnē. 

Visbeidzot atzinuma sagatavotāja atzīst situāciju, ko Eiropā izraisījis Covid-19 uzliesmojums 
un ar to saistīto neskaidrību, kas skar galvenokārt ceļošanu, bet arī pasākumu, sanāksmju un 
debašu organizēšanu, kas ir ļoti svarīgs Eiropas gada ierosmes elements. Pagaidām nav zināms, 
vai būs nepieciešams atlikt Dzelzceļa gada sākuma datumu.

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju 
ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
1. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisija 2019. gada 11. decembra 
paziņojumā15 nosprauda Eiropas zaļo kursu 
Eiropas Savienībai un tās iedzīvotājiem. 
Eiropas zaļais kurss ir jauna izaugsmes 
stratēģija, kas tiecas Savienību pārveidot 
par taisnīgu un pārticīgu sabiedrību ar 
mūsdienīgu, resursefektīvu un 
konkurētspējīgu ekonomiku, kurā 
siltumnīcefekta gāzu neto emisijas 
2050. gadā samazinātos līdz nullei un 
ekonomiskā izaugsme būtu atsaistīta no 
resursu patēriņa.

(1) Komisija 2019. gada 11. decembra 
paziņojumā15 nosprauda Eiropas zaļo kursu 
Eiropas Savienībai un tās iedzīvotājiem. 
Eiropas zaļais kurss ir jauna ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģija, kas tiecas Savienību 
pārveidot par taisnīgu un pārticīgu 
sabiedrību ar mūsdienīgu, resursefektīvu 
un konkurētspējīgu ekonomiku, kurā 
siltumnīcefekta gāzu neto emisijas 2050. 
gadā samazinātos līdz nullei un 
ekonomiskā izaugsme būtu atsaistīta no 
resursu patēriņa;

__________________ __________________
15 Komisijas 2019. gada 11. decembra 
paziņojums Eiropas Parlamentam, 
Eiropadomei, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas zaļais kurss” 
(COM(2019) 640 final).

15 Komisijas 2019. gada 11. decembra 
paziņojums Eiropas Parlamentam, 
Eiropadomei, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas zaļais kurss” 
(COM(2019) 640 final).

Grozījums Nr. 2
Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Atbilstīgi mērķiem, kas izvirzīti 
Komisijas paziņojumā par Eiropas zaļo 
kursu, ir jāpārveido Savienības ekonomika 
un jāpārdomā rīcībpolitikas, jo īpaši 
transporta un mobilitātes jomā, un tas 
nozīmē, ka jāpaātrina pāreja uz 
ilgtspējīgu un viedu mobilitāti. Transports 
rada ceturtdaļu Savienības siltumnīcefekta 
gāzu emisiju, un to īpatsvars turpina augt. 
Lai panāktu klimatneitralitāti, transporta 
radītās emisijas līdz 2050. gadam 
jāsamazina par 90 %. Ilgtspējīgs transports 
nozīmē to, ka transporta lietotāju 
vajadzības tiek liktas pirmajā vietā, 
piedāvājot tiem izmaksu ziņā 

(4) Atbilstīgi mērķiem, kas izvirzīti 
Komisijas paziņojumā par Eiropas zaļo 
kursu, ir jāpārveido Savienības ekonomika 
un jāpārdomā rīcībpolitikas, jo īpaši 
transporta un mobilitātes jomā. Transporta 
radītās emisijas turpina pieaugt un pašlaik 
veido ceturtdaļu Savienības siltumnīcefekta 
gāzu emisiju, un būtiska daļa no tām ir 
pilsētu transports. Lai panāktu 
klimatneitralitāti, transporta radītās 
emisijas līdz 2050. gadam jāsamazina par 
90 %. Lai transportu padarītu ilgtspējīgu, 
pirmajā vietā ir jāliek transporta lietotāju 
vajadzības, piedāvājot tiem izmaksu ziņā 
pieņemamākas, vispārēji pieejamas, 
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pieņemamākas, pieejamākas, veselīgākas 
un tīrākas pašreizējo mobilitātes paradumu 
alternatīvas. Lai risinātu šos jautājumus, 
Eiropas zaļais kurss paredz paātrināt pāreju 
uz ilgtspējīgu un viedu mobilitāti. Patlaban 
75 % iekšzemes kravu pārvadā pa 
autoceļiem, bet būtu jāpanāk, ka nākotnē 
būtisku daļu šo kravu pārvadās pa 
dzelzceļu un iekšzemes ūdensceļiem.

veselīgākas un tīrākas pašreizējo pilsētu un 
starppilsētu mobilitātes paradumu 
alternatīvas. Tāpēc Eiropas zaļais kurss 
paredz paātrināt pāreju uz ilgtspējīgu un 
viedu mobilitāti un neto nulles emisijām. 
Patlaban 75 % iekšzemes kravu pārvadā pa 
autoceļiem, bet būtu jāpanāk, ka nākotnē 
būtisku daļu šo kravu pārvadās arī pa 
dzelzceļu un iekšzemes ūdensceļiem;

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Dzelzceļam ir izšķiroši svarīga 
loma 2050. gadam nospraustā 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā. Tas 
ir viens no videi draudzīgākajiem un 
energoefektīvākajiem transporta veidiem. 
Dzelzceļš lielākoties ir elektrificēts un rada 
daudz mazāk CO2 emisiju nekā līdzīgi 
pārvadājumi pa autoceļiem vai ar gaisa 
transportu, un tas ir vienīgais transporta 
veids, kura radītās siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un CO2 emisijas kopš 1990. gada 
ir pastāvīgi samazinājušās. Turklāt no 
1990. gada līdz 2016. gadam18 ir 
samazinājies dzelzceļa enerģijas patēriņš, 
un arvien vairāk tiek izmantoti 
atjaunojamie energoresursi.

(5) Dzelzceļam ir svarīga loma 2050. 
gadam nospraustā Savienības 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā. Tas 
ir viens no videi draudzīgākajiem un 
energoefektīvākajiem transporta veidiem. 
Dzelzceļš lielākoties ir elektrificēts un rada 
tikai 0,5 % no kopējās transporta radītās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas17a, proti, 
daudz mazāk CO2 nekā līdzīgi pārvadājumi 
pa autoceļiem vai ar gaisa transportu, un 
tas ir vienīgais transporta veids, kura 
radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
CO2 emisijas kopš 1990. gada ir pastāvīgi 
samazinājušās. Turklāt no 1990. gada līdz 
2016. gadam ir samazinājies dzelzceļa 
enerģijas patēriņš18, un arvien vairāk tiek 
izmantoti atjaunojamie energoresursi;

__________________ __________________

17a Eiropas Komisijas preses stends 
“2021. gads: Eiropas Dzelzceļa gads” 
(avots: Eurostat, ES28 - 2017”

18 MOVE ĢD 2019. gada statistikas 
buklets “ES transports skaitļos” (avots: 
Eurostat). .

18 MOVE ĢD 2019. gada statistikas 
buklets “ES transports skaitļos” (avots: 
Eurostat). .

Grozījums Nr. 4
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Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Dzelzceļš Savienības galvenos 
transporta maršrutus savieno ar tās 
perifērajiem reģioniem un teritorijām un 
tādējādi veicina sociālo, ekonomisko un 
teritoriālo kohēziju.

(6) Daudzām dalībvalstīm joprojām 
nav reāla savienojuma ar Eiropas 
dzelzceļa tīklu vai to ierīkošanai 
nepieciešamās infrastruktūras. Dzelzceļš 
Savienības galvenos un mazākas nozīmes 
transporta maršrutus savieno ar tās 
perifērajiem reģioniem un teritorijām un 
tādējādi var sasniegt vairāk, lai veicinātu 
sociālo, ekonomisko un teritoriālo 
kohēziju, dotu Eiropas iedzīvotājiem 
iespēju iepazīt savu kontinentu un 
veicinātu kultūras apmaiņu. Vietās, kur 
nav dzelzceļa savienojumu vai tie tiek 
veidoti, piekļuvi daudziem nomaļiem 
reģioniem un teritorijām var uzlabot 
intermodālie savienojumi, piemēram, ar 
autobusu transporta pakalpojumiem;

Grozījums Nr. 5
Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Dzelzceļam ir arī nozīmīga loma 
ekonomikas atveseļošanās atbalstīšanā 
pēc Covid-19 pandēmijas, vienlaikus 
virzot zaļo un digitālo pārkārtošanos. 
Ieguldījumi ātrgaitas dzelzceļa 
savienojumos var uzlabot ekonomikas 
efektivitāti, piemēram, samazinot darba 
ņēmēju vai tūristu ceļā pavadīto laiku. Arī 
ieguldījumi Wi-Fi tīkla nodrošināšanā 
vilcienos var uzlabot gan produktivitāti, 
gan komfortu. Ir jāizveido trūkstošie 
pārrobežu savienojumi, no jauna 
jāaktivizē pamestās līnijas, jāatjauno 
nakts vilcienu pakalpojumi, jāuzlabo un 
jāmodernizē dzelzceļa infrastruktūra un 
ritošais sastāvs un jāpaplašina 
intermodālie savienojumi. Savienības 
atveseļošanas plānā un daudzgadu 
finanšu shēmā 2021.–2027. gadam būs 
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jāpiešķir finansējums, kas vajadzīgs, lai 
veicinātu nepieciešamos ieguldījumus 
dzelzceļa nozarē;

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Dzelzceļa plašākai izmantošanai 
var būt svarīga loma veselīga dzīvesveida 
veicināšanā un drošības uzlabošanā. 
Braucienus ar vilcienu var viegli apvienot 
ar iešanu kājām un riteņbraukšanu, bet 
laiks, ko pasažieri pavada vilcienā, nevis 
automašīnā, varētu samazināt 
piesārņojuma un stresa līmeni. Turklāt 
dzelzceļš ir drošs transporta veids.;

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai gan dzelzceļa pasažieru 
pārvadājumu īpatsvars Savienības 
sauszemes transporta pārvadājumos kopš 
2007. gada ir nedaudz palielinājies, kravu 
pārvadājumu īpatsvars ir samazinājies. 
Patiesi vienotas Eiropas dzelzceļa telpas 
izveidi joprojām kavē daudzi šķēršļi, 
tostarp nepieciešamība līdz minimumam 
samazināt troksni. Šo šķēršļu pārvarēšana 
apvienojumā ar izmaksu samazināšanu un 
straujāku inovāciju ļautu dzelzceļam 
pilnībā īstenot savu potenciālu. Tāpēc 
dzelzceļš ir vēl vairāk jāatbalsta, lai tas 
kļūtu pievilcīgāks gan ceļotājiem, gan 
uzņēmumiem.

(7) Lai gan dzelzceļa pasažieru 
pārvadājumu īpatsvars Savienības 
sauszemes transporta pārvadājumos kopš 
2007. gada ir nedaudz palielinājies, kravu 
pārvadājumu īpatsvars ir samazinājies. 
Patiesi vienotas Eiropas dzelzceļa telpas 
izveidi joprojām kavē daudzi šķēršļi. 
Šādiem šķēršļiem ir būtiska ietekme uz 
dzelzceļa transporta konkurētspēju un 
pievilcību, tostarp tie ir atšķirīgs maksas 
apjoms par piekļuvi dzelzceļa 
infrastruktūrai, šķēršļi ritošā sastāva 
nodošanai ekspluatācijā, kā arī kontroles 
sistēmu un ekspluatācijas noteikumu 
dažādība. Dzelzceļa transporta pievilcību 
vēl vairāk samazina piekļūstamības 
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trūkums cilvēkiem ar invaliditāti, augstas 
biļešu cenas dažās valstīs un pārmērīgs 
troksnis. Šo dažādo šķēršļu pārvarēšana 
apvienojumā ar izmaksu samazināšanu un 
straujāku inovāciju ļautu dzelzceļam visā 
Savienībā pilnībā īstenot savu potenciālu. 
Tāpēc dzelzceļš ir vēl vairāk jāatbalsta, lai 
tas kļūtu pievilcīgāks, cenas ziņā 
pieņemamāks un piekļūstamāks gan 
ceļotājiem, jo īpaši jauniešiem, gan 
uzņēmumiem;

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Vilcienu, dzelzceļa staciju un 
dzelzceļa infrastruktūras loma sabiedrībā 
sniedzas krietni tālāk par to tehnisko 
pamatfunkciju, jo šiem objektiem 
vēsturiski ir bijusi liela nozīme reģionālo 
tradīciju un identitātes veidošanā un 
ekonomiskās un sociālās attīstības 
veicināšanā. Mūsdienās dzelzceļa stacijas 
un infrastruktūra ir būtiski kvalitatīvas 
arhitektūras, ilgtspējīgas attīstības 
pārdomātas pilsētplānošanas veicināšanas 
katalizatori. Tās arī pašas par sevi ir 
nozīmīgi kultūras mantojuma objekti. 
Mūsdienās dzelzceļa stacijām ir divējādas 
funkcijas. Tās ir ne tikai transporta 
mezgli, bet arī nozīmīgas platformas, 
kurās īstenot informēšanas kampaņas un 
izglītojošus, kultūras un sociālos 
projektus, tāpēc tās ir vietējiem 
iedzīvotājiem nozīmīgas vietas. Turklāt 
brauciens ar vilcienu pats par sevi var būt 
bagātinošs piedzīvojums, un vilciens var 
kļūt par vidi, kas veicina sociālo un 
kultūras mijiedarbību;

Grozījums Nr. 9
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Lēmuma priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Formālajai un neformālajai 
izglītībai ir būtiska loma izpratnes 
uzlabošanā par to, cik svarīgs un vērtīgs ir 
dzelzceļš, un dzelzceļa kā pārvietošanās 
līdzekļa popularizēšanā. Aktīva sadarbība 
ar izglītības iestādēm, jo īpaši ar skolām, 
var palīdzēt veicināt dzelzceļa 
izmantošanu. Izglītības iestādes var arī 
mudināt mācīties citai no citas, kā 
izstrādāt mācību programmas, kuras ļauj 
mācīt par dzelzceļa transporta 
vēsturiskajiem, tehniskajiem un 
vidiskajiem aspektiem, un popularizēt 
dzelzceļa izmantošanu skolas ekskursiju 
un apmaiņas programmu vajadzībām;

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
7.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7c) Savienībai būtu jānodrošina, ka 
tās starptautiskās mobilitātes projektos, 
tostarp izglītības un apmācības, 
pētniecības, kultūras un jaunatnes jomā, 
jo īpaši programmā “Erasmus+”, Eiropas 
Solidaritātes korpusā un programmā 
“Radošā Eiropa”, pēc iespējas no visiem 
transporta veidiem priekšroku dod 
dzelzceļam. Piekļuve dzelzceļa 
pakalpojumiem par pieņemamu cenu var 
palīdzēt centieniem padarīt minētās 
programmas iekļaujošākas, paplašinot to 
ģeogrāfisko un sociālekonomisko 
tvērumu. Kā pierādījies īstermiņa 
mobilitātes shēmā #DiscoverEU, kas 
jauniešiem sniedz iespēju iepazīt Eiropas 
Savienību, veidojot Komisijas un dzelzceļa 
uzņēmumu partnerības, ir iespējams 
veicināt ilgtspējīgu mobilitāti Savienības 
programmās un, iespējams, arī panākt 
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ieradumu maiņu;

Grozījums Nr. 11
Lēmuma priekšlikums
7.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7d) Kā liecina ierosmē “Eiropas gads” 
iepriekš gūtā pieredze, ierosmes reālu 
iedarbību iespējams panākt, veidojot 
sinerģiju ar citām būtiskām Savienības 
programmām, jo īpaši izglītības un 
apmācības, kultūras un jaunatnes jomā. 
Šādas programmas veicina mācīšanos, 
saziņu un aktīvu pilsoniskumu, un tāpēc 
var palīdzēt Eiropas gada ierosmes 
īstenošanā, piemēram, ar attiecīgiem 
izglītojošiem projektiem, ko īsteno 
programmā “Erasmus+”, vai programmā 
“Radošā Eiropa” īstenotiem kultūras 
projektiem ar dzelzceļa tematiku. 
Savukārt Eiropas Dzelzceļa gads var 
veicināt videi draudzīgāku mobilitātes 
iespēju izvēli šajās programmās. No 
iepriekš gūtās pieredzes var skaidri 
secināt, ka aktīva sadarbība ar plašu 
ieinteresēto personu klāstu, jo īpaši 
organizētu pilsonisko sabiedrību, var 
palīdzēt atstāt paliekošu politisko 
mantojumu;

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai popularizētu dzelzceļa 
transportu atbilstīgi Komisijas paziņojumā 
par Eiropas zaļo kursu izvirzītajiem 
mērķiem, tostarp ilgtspējīgas un viedas 
mobilitātes jomā, 2021. gads būtu 

(8) Lai popularizētu dzelzceļa 
transportu atbilstīgi Komisijas paziņojumā 
par Eiropas zaļo kursu izvirzītajiem 
mērķiem, tostarp ilgtspējīgas un viedas 
mobilitātes jomā, 2021. gads būtu 
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jāpasludina par Eiropas Dzelzceļa gadu. 
2021. gads būs Savienības dzelzceļa 
politikai svarīgs gads, jo tas būs pirmais 
pilnais gads, kad visā Savienībā tiks 
īstenoti noteikumi, par kuriem panākta 
vienošanās ceturtās dzelzceļa tiesību aktu 
paketes ietvaros, proti, noteikumi par 
iekšzemes pasažieru pārvadājumu tirgus 
atvēršanu un izmaksu un administratīvā 
sloga samazināšanu dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem, kas darbojas Savienības 
teritorijā. Sabiedrības interese par dzelzceļa 
transportu, tostarp nakts vilcieniem, 
vairākās dalībvalstīs pieaug, un par to 
liecina arī #DiscoverEU popularitāte. 
Turklāt starptautiskais mākslas festivāls 
“Europalia” 2021. gadā pievērsīsies 
dzelzceļa ietekmei uz mākslu un akcentēs 
dzelzceļa kā spēcīga sociālo, ekonomisko 
un rūpniecisko pārmaiņu virzītājspēka 
nozīmi,

jāpasludina par Eiropas Dzelzceļa gadu. 
2021. gads būs Savienības dzelzceļa 
politikai svarīgs gads, jo tas būs pirmais 
pilnais gads, kad visā Savienībā tiks 
īstenoti noteikumi, par kuriem panākta 
vienošanās ceturtās dzelzceļa tiesību aktu 
paketes ietvaros, proti, noteikumi par 
iekšzemes pasažieru pārvadājumu tirgus 
atvēršanu un izmaksu un administratīvā 
sloga samazināšanu dzelzceļa pārvadājumu 
uzņēmumiem, kas darbojas Savienības 
teritorijā. Pieaug sabiedrības interese par 
dzelzceļa transportu, tostarp — 
dalībvalstīs, kurās šis pakalpojums ir 
pieejams — nakts vilcieniem, un par to 
liecina arī #DiscoverEU popularitāte. 
Turklāt starptautiskā mākslas festivāla 
“Europalia” temats 2021. gadā būs 
dzelzceļš, un tajā pievērsīsies ne tikai 
dzelzceļa kultūras mantojumam, bet arī 
dzelzceļa ietekmei uz mākslu un akcentēs 
dzelzceļa kā spēcīga sociālo, ekonomisko 
un rūpniecisko pārmaiņu virzītājspēka 
nozīmi;

Grozījums Nr. 13
Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas gada mērķis ir veicināt un atbalstīt 
Savienības, dalībvalstu, reģionālo un 
vietējo iestāžu un citu organizāciju 
centienus palielināt dzelzceļa pasažieru un 
kravu pārvadājumu īpatsvaru. Eiropas gads 
jo īpaši:

Eiropas gada mērķis ir veicināt un atbalstīt 
Savienības, dalībvalstu, reģionālo un 
vietējo iestāžu un citu organizāciju un 
attiecīgo ieinteresēto personu centienus 
uzsvērt dzelzceļa nozīmīgumu Eiropai 
pagātnē, tagadnē un nākotnē, un 
dzelzceļa attīstību kā svarīga Savienības 
ilgtspējīga transporta un mobilitātes 
politikas elementu, kas veicinās dzelzceļa 
pasažieru un kravu pārvadājumu īpatsvara 
pieaugumu. Eiropas gads jo īpaši:

Grozījums Nr. 14
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Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) popularizēs dzelzceļa transportu kā 
ilgtspējīgu, inovatīvu un drošu transporta 
veidu, sevišķi uzsverot dzelzceļa izšķiroši 
svarīgo lomu 2050. gadam nospraustā 
Savienības klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšanā un cenšoties uzrunāt plašu 
sabiedrību, jo īpaši jauniešus;

(a) popularizēs dzelzceļa kā 
ilgtspējīga, inovatīva, droša, ērta un cenas 
ziņā pieņemama transporta veida 
nozīmīgumu, sevišķi uzsverot dzelzceļa kā 
teritoriālās kohēzijas instrumenta lomu 
un izšķiroši svarīgo lomu 2050. gadam 
nospraustā Savienības klimatneitralitātes 
mērķa sasniegšanā un cenšoties uzrunāt 
plašu sabiedrību, jo īpaši jauniešus un 
gados vecākus cilvēkus;

Grozījums Nr. 15
Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) akcentēs Eiropas dzelzceļa 
pārrobežu dimensiju, kas tuvina 
iedzīvotājus, ļauj tiem iepazīt Savienību 
visā tās daudzveidībā, veicina kohēziju un 
palīdz integrēt Savienības iekšējo tirgu;

(b) akcentēs Eiropas dzelzceļa 
pārrobežu dimensiju, kas tuvina 
iedzīvotājus, veicina kohēziju un dod 
ieguldījumu Savienības iekšējā tirgus 
attīstībā, vienlaikus uzsverot arī dzelzceļa 
infrastruktūras atšķirības, kas pastāv 
starp Eiropas valstīm un to, cik svarīgi ir 
veidot dzelzceļa savienojumus, lai 
uzlabotu visu Savienības iedzīvotāju 
mobilitātes iespējas;

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) palielinās dzelzceļa nozares 
devumu Savienības ekonomikā, 
rūpniecībā un sabiedrībā, jo īpaši 
aspektos, kas saistīti ar reģionālo attīstību, 
rūpniecības konkurētspēju, ilgtspējīgu 
tūrismu, inovāciju, nodarbinātību, 

(c) palielinās dzelzceļa nozares 
devumu ekonomikā un rūpniecības 
konkurētspējā, izceļot un stiprinot saites 
ar reģionālo attīstību, pārrobežu kohēziju, 
senioru ekonomiku, inovāciju, 
nodarbinātību, izglītību, jaunatnes lietām 
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izglītību, jaunatnes lietām un kultūru, kā 
arī piekļūstamības uzlabošanu personām 
ar invaliditāti;

un kultūru un sportu, īpašu uzmanību 
pievēršot piekļūstamības uzlabošanai 
personām ar invaliditāti vai ierobežotām 
pārvietošanās spējām;

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) popularizēs dzelzceļu kā transporta 
veidu, kam dod priekšroku Savienības 
izglītības un apmācības, pētniecības, 
jaunatnes, sporta un kultūras mobilitātes 
programmu dalībnieki, izstrādājot 
motivējošas programmas un ierosmes, 
kuru nolūks būtu uzlabot piekļūstamību 
un cenu pieņemamību, jo īpaši cilvēkiem 
ar ierobežotām iespējām;

Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa – cb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) popularizēs dzelzceļu kā videi 
draudzīgāku ceļošanas veidu, kas var 
aizstāt tālsatiksmes un tuvsatiksmes 
lidojumus, samazināt ar tūrismu saistītā 
transporta ietekmi uz vidi, veicināt 
ilgtspējīgāku tūrismu un ļaut cilvēkiem 
iepazīt Savienību visā tās daudzveidībā;

Grozījums Nr. 19
Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa – cc punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cc) uzsvērs vilcienu, dzelzceļa staciju 
un dzelzceļa infrastruktūras kā 
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Savienības rūpnieciskā kultūras 
mantojuma neatņemamas daļas vērtību, 
kas ir jāaizsargā un jāpopularizē, un 
veicinās ilgtspējīgu kultūrtūrismu, 
veidojot saiknes ar Eiropas kultūras 
mantojuma gadu (2018. g.);

Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) iniciatīvas un pasākumi, kas 
veicina debates, uzlabo izpratni un sekmē 
iedzīvotāju, uzņēmumu un publisko iestāžu 
iesaistīšanos, lai panāktu to, ka cilvēku un 
preču pārvadājumi aizvien vairāk tiek 
veikti pa dzelzceļu, kas palīdzēs cīnīties 
pret klimata pārmaiņām, un šim nolūkam 
tiks izmantoti dažādi kanāli un rīki, tostarp 
pasākumi dalībvalstīs;

(a) iniciatīvas, kas veicina debates, 
uzlabo izpratni un sekmē iedzīvotāju, 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju, 
uzņēmumu, publisko iestāžu un citu 
attiecīgu ieinteresēto personu 
iesaistīšanos, lai panāktu to, ka cilvēku un 
preču pārvadājumi aizvien vairāk tiek 
veikti pa dzelzceļu, kas palīdzēs cīnīties 
pret klimata pārmaiņām; tas būtu veicams, 
popularizējot ilgtspējīgu ceļošanu un 
tūrismu un saiknes ar tādiem citiem videi 
draudzīgiem transporta veidiem kā 
riteņbraukšana un veicinot kultūras 
apmaiņu, šim nolūkam izmantojot 
dažādus kanālus un rīkus, tostarp 
pasākumus dalībvalstīs;

Grozījums Nr. 21

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts– b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) informācija, izstādes, 
iedvesmošanas, izglītošanas un izpratnes 
uzlabošanas kampaņas, kuras rosina 
izmaiņas pasažieru un patērētāju 
ieradumos un uzņēmumu darbībā un 
sekmē aktīvu plašas sabiedrības 
iesaistīšanos ilgtspējīgāka transporta mērķu 
sasniegšanā;

(b) informācija, izglītošanas un 
izpratnes uzlabošanas kampaņas, tostarp 
tiešsaistē, un izstādes, nolūkā rosināt 
dzelzceļa, tostarp esošā nakts vilcienu 
tīkla, plašāku izmantošanu, un iedvesmot 
un rosināt izmaiņas pasažieru un 
patērētāju izpratnē un sekmēt aktīvu 
plašas sabiedrības iesaistīšanos 
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ilgtspējīgāka, piekļūstamāka, cenas ziņā 
pieņemamāka un drošāka transporta 
mērķu sasniegšanā;

Grozījums Nr. 22

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) kampaņas un paraugprakses 
apmaiņa nolūkā mudināt cilvēkus 
izmantot vilcienu, lai iepazītu Eiropu un 
tās kultūras mantojumu, tostarp 
dzelzceļus kā Eiropas rūpnieciskā 
kultūras mantojuma daļu, un popularizēt 
kultūras un sporta pasākumus, kas 
sasniedzami, izmantojot dzelzceļu, kā arī 
projektus, kas finansēti programmā 
“Radošā Eiropa”, kuru īstenošanas vieta 
ir vilcieni un kuros vilcieni ir uzmanības 
centrā;

Grozījums Nr. 23

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) partnerību un stimulējošu 
programmu izveide kopā ar dzelzceļa 
uzņēmumiem, tostarp trešās valstīs, 
nolūkā atbalstīt ilgtspējīgus un cenas ziņā 
pieejamus transporta risinājumus 
Savienības mobilitātes programmu 
dalībniekiem, jo īpaši “Erasmus+”, 
“Radošā Eiropa” un Eiropas Solidaritātes 
korpusa dalībniekiem;

Grozījums Nr. 24

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) dalīšanās ar valstu, reģionu un 
vietējo iestāžu, pilsoniskās sabiedrības, 
uzņēmumu un skolu pieredzi un labu 
praksi tajā, kā popularizēt dzelzceļa 
transporta izmantošanu un panākt 
attieksmes izmaiņas visos līmeņos;

(c) dalīšanās ar valstu, reģionu un 
vietējo iestāžu, pilsoniskās sabiedrības, 
sociālo partneru, uzņēmumu, tostarp 
tūrisma aģentūru, skolu un citu izglītības 
un mācību iestāžu, kultūras biedrību un 
jauniešu organizāciju un citu attiecīgu 
ieinteresēto personu pieredzi un labu 
praksi tajā, kā popularizēt dzelzceļa 
transporta nozīmīgumu un izmantošanu un 
rosināt attieksmes izmaiņas visos līmeņos;

Grozījums Nr. 25
Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pētījumu un inovatīvu darbību 
veikšana un to rezultātu izplatīšana Eiropas 
vai valstu mērogā; un

(d) pētījumu un inovatīvu darbību 
veikšana un to rezultātu izplatīšana 
Eiropas, valstu vai reģionālā mērogā; un

Grozījums Nr. 26
Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ar Eiropas gadu saistītu projektu un 
tīklu popularizēšana, tostarp izmantojot 
plašsaziņas līdzekļus, sociālos tīklus un 
citas tiešsaistes kopienas.

(e) ar Eiropas gadu saistītu projektu un 
tīklu, jo īpaši festivāla “Europalia”, 
popularizēšana, tostarp izmantojot 
plašsaziņas līdzekļus, sociālos tīklus un 
citas tiešsaistes kopienas, lai aptvertu pēc 
iespējas plašāku sabiedrību;

Grozījums Nr. 27
Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savienības iestādes un struktūras, 
kā arī dalībvalstis 1. punktā minēto darbību 

2. Savienības iestādes un struktūras, 
kā arī dalībvalstis 1. punktā minēto darbību 
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popularizēšanā — attiecīgi Savienības un 
valstu līmenī — var atsaukties uz Eiropas 
gadu un izmantot tā vizuālo identitāti.

popularizēšanā — attiecīgi Savienības un 
valstu līmenī — atsaucas uz Eiropas gadu 
un izmanto tā vizuālo identitāti, un visos 
veicināšanas posmos pienācīgi norāda uz 
Savienības atbalstu projektiem un 
iniciatīvām, ko finansē Eiropas gada 
ietvaros;

Grozījums Nr. 28

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par to, kā dalība Eiropas gadā tiek 
organizēta valsts līmenī, atbild 
dalībvalstis. Minētajā nolūkā katra 
dalībvalsts ieceļ nacionālo koordinatoru. 
Nacionālais koordinators nodrošina 
attiecīgo darbību koordinēšanu valsts 
līmenī.

Lai koordinētu attiecīgo Eiropas gada 
pasākumu norisi valsts līmenī, katra 
dalībvalsts ieceļ nacionālo koordinatoru. 
Nacionālos koordinatorus izraugās, 
balstoties uz viņu kvalifikāciju un 
pierādītu apņemšanos veicināt dzelzceļa 
satiksmes attīstību Eiropā.

Grozījums Nr. 29

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai koordinētu Eiropas gada norisi, 
Komisija regulāri rīko nacionālo 
koordinatoru sanāksmes. Šīs sanāksmes arī 
sniedz iespēju dalīties informācijā par 
Eiropas gada īstenošanu valstu un 
Savienības līmenī; Eiropas Parlamenta 
pārstāvji var piedalīties šajās sanāksmēs kā 
novērotāji.

1. Lai koordinētu Eiropas gada norisi, 
Komisija regulāri rīko nacionālo 
koordinatoru sanāksmes. Šīs sanāksmes arī 
sniedz iespēju dalīties ar informāciju un 
paraugpraksi par Eiropas gada īstenošanu 
valstu un Savienības līmenī; Eiropas 
Parlamenta pārstāvjus ielūdz piedalīties 
šajās sanāksmēs kā novērotājus.

Grozījums Nr. 30

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Koordinējot Eiropas gadu 
Savienības līmenī, izmanto transversālu 
pieeju, lai izveidotu sinerģiju starp 
dažādajām Savienības programmām un 
iniciatīvām, ar kurām finansē projektus 
dzelzceļa transporta jomā vai projektus, 
kam ir dzelzceļa transporta dimensija.

2. Koordinējot Eiropas gadu 
Savienības līmenī, izmanto transversālu 
pieeju, lai izveidotu ilgtspējīgu sinerģiju 
starp dažādajām Savienības programmām 
un iniciatīvām, ar kurām finansē projektus 
dzelzceļa transporta jomā vai projektus, 
kam ir dzelzceļa transporta dimensija vai 
kas veicina pilsonisko līdzdalību, 
piemēram, programmām izglītības, 
kultūras vai jaunatnes jomā.

Grozījums Nr. 31

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas gada īstenošanas atbalstam 
Savienības līmenī Komisija regulāri rīko 
sanāksmes, kurās piedalās ieinteresētās 
personas un pārstāvji no organizācijām vai 
struktūrām, kas darbojas dzelzceļa 
transporta jomā, tostarp no jau pastāvošiem 
starpvalstu tīkliem un attiecīgām NVO, kā 
arī jaunatnes organizācijām un kopienām.

Eiropas gada īstenošanas atbalstam 
Savienības līmenī Komisija regulāri rīko 
sanāksmes, kurās piedalās ieinteresētās 
personas un pārstāvji no organizācijām vai 
struktūrām, kas darbojas dzelzceļa 
transporta jomā, tostarp no jau pastāvošiem 
starpvalstu un starpreģionu tīkliem un 
attiecīgām NVO, kā arī jaunatnes 
organizācijām un kultūras apvienībām un 
ieinteresētajām personām, kas darbojas 
izglītības un apmācības jomā.

Grozījums Nr. 32

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pieejamais budžets to atļauj, Komisija 
var organizēt uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus un projektus, kam var 
piešķirt atbalstu par izcilu ieguldījumu 
gada mērķu sasniegšanā.

Komisija var organizēt uzaicinājumus 
iesniegt priekšlikumus un projektus, kam 
var piešķirt atbalstu par izcilu ieguldījumu 
gada mērķu sasniegšanā.
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Grozījums Nr. 33

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas gada vajadzībām Komisija, ja 
nepieciešams, sadarbojas ar kompetentām 
starptautiskajām organizācijām, vienlaikus 
nodrošinot Savienības dalības 
pamanāmību.

Eiropas gada vajadzībām Komisija, ja 
nepieciešams, sadarbojas ar attiecīgajām 
starptautiskajām organizācijām, tostarp 
kultūras un izglītības jomā, un ar 
attiecīgajām iestādēm kaimiņvalstīs, 
vienlaikus nodrošinot Savienības dalības 
pamanāmību.

Grozījums Nr. 34

Lēmuma priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Budžets

Šā lēmuma īstenošanai paredzētais 
finansējums laikposmam no 2020. gada 1. 
janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim ir 
8 miljoni EUR.
Eiropas Parlaments un Padome 
apstiprina ikgadējās apropriācijas 
atbilstīgi daudzgadu finanšu shēmai.

Grozījums Nr. 35

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2022. gada 31. decembrim Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

Līdz 2022. gada 31. decembrim Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
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komitejai un Reģionu komitejai ziņojumu 
par šajā lēmumā paredzēto iniciatīvu 
īstenošanu, rezultātiem un vispārējo 
novērtējumu.

komitejai un Reģionu komitejai ziņojumu 
par šajā lēmumā paredzēto iniciatīvu 
īstenošanu, rezultātiem un vispārējo 
novērtējumu. Ziņojumā iekļauj arī visus 
būtiskos politikas vai tiesību aktu 
priekšlikumus par turpmāko no Eiropas 
Dzelzceļa gada izrietošo darbu. 
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