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Grozījums Nr. 1
Anna Deparnay-Grunenberg

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. sagaida, ka reģionālās vides 
stratēģijas būs izstrādātas atbilstīgi zaļā 
kursa loģikai, ņemot vērā arī kaitējuma 
nenodarīšanas principu, īpaši raugoties, 
lai tās atbalstītu ilgtspējīgas attīstības 
mērķu sasniegšanu un pilnībā atbilstu 
Parīzes nolīguma un ES 
klimatneitralitātes mērķiem; uzskata, ka ir 
svarīgi nodrošināt, lai pietiekama daļa 
kohēzijas fondu līdzekļu būtu paredzēti un 
attiecīgi izlietoti klimata pārmaiņu 
izskaušanai un bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai reģionālā un vietējā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Anna Deparnay-Grunenberg

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka investīcijas kohēzijas 
politikas ietvaros arī turpmāk ir jāorientē 
uz trim pastāvošajām kategorijām — 
mazāk attīstītiem reģioniem, pārejas 
reģioniem un vairāk attīstītiem reģioniem 
— un ka vides stratēģijas ir jāpielāgo un 
jāiekļauj attiecīgajā mērķgrupā saskaņā 
ar trim iepriekš minētajām kategorijām, 
īpašu uzmanību pievēršot ierobežošanas 
pasākumiem reģionos ar oglekļietilpīgām 
ekonomikas nozarēm;

1. uzsver, ka investīcijas kohēzijas 
politikas ietvaros arī turpmāk ir jāorientē 
uz trim pastāvošajām kategorijām — 
mazāk attīstītiem reģioniem, pārejas 
reģioniem un vairāk attīstītiem reģioniem 
— un ka finansēšanas lēmumu pamatā ir 
jābūt vides stratēģijām un 
klimatneitralitātes mērķiem, īpašu 
uzmanību pievēršot taisnīgas 
pārkārtošanās procesam reģionos ar 
oglekļietilpīgām ekonomikas nozarēm;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka investīcijas kohēzijas 
politikas ietvaros arī turpmāk ir jāorientē 
uz trim pastāvošajām kategorijām — 
mazāk attīstītiem reģioniem, pārejas 
reģioniem un vairāk attīstītiem reģioniem 
— un ka vides stratēģijas ir jāpielāgo un 
jāiekļauj attiecīgajā mērķgrupā saskaņā ar 
trim iepriekš minētajām kategorijām, īpašu 
uzmanību pievēršot ierobežošanas 
pasākumiem reģionos ar oglekļietilpīgām 
ekonomikas nozarēm;

1. uzsver, ka investīcijas kohēzijas 
politikas ietvaros arī turpmāk ir jāorientē 
uz trim pastāvošajām kategorijām — 
mazāk attīstītiem reģioniem, pārejas 
reģioniem un vairāk attīstītiem reģioniem 
— un ka vides stratēģijas ir jāpielāgo un 
jāiekļauj attiecīgajā mērķgrupā saskaņā ar 
trim iepriekš minētajām kategorijām, īpašu 
uzmanību pievēršot ierobežošanas 
pasākumiem reģionos ar oglekļietilpīgām 
ekonomikas nozarēm; uzskata, ka jaunā 
kohēzijas politika sniedz dalībvalstīm, 
reģioniem un pašvaldībām iespēju, ja vien 
iespējams, īstenot projektus enerģētiskās 
pašpietiekamības nodrošināšanai, lai 
tādējādi stiprinātu to enerģētisko noturību 
un dažādotu enerģijas avotus atbilstīgi 
zaļajam kursam un Savienības 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka investīcijas kohēzijas 
politikas ietvaros arī turpmāk ir jāorientē 
uz trim pastāvošajām kategorijām — 
mazāk attīstītiem reģioniem, pārejas 
reģioniem un vairāk attīstītiem reģioniem 
— un ka vides stratēģijas ir jāpielāgo un 
jāiekļauj attiecīgajā mērķgrupā saskaņā ar 
trim iepriekš minētajām kategorijām, īpašu 
uzmanību pievēršot ierobežošanas 

1. uzsver, ka investīcijas kohēzijas 
politikas ietvaros arī turpmāk ir jāorientē 
uz trim pastāvošajām kategorijām — 
mazāk attīstītiem reģioniem, pārejas 
reģioniem un vairāk attīstītiem reģioniem 
— un ka vides stratēģijas ir jāpielāgo un 
jāiekļauj attiecīgajā mērķgrupā saskaņā ar 
trim iepriekš minētajām kategorijām, īpašu 
uzmanību pievēršot ierobežošanas 
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pasākumiem reģionos ar oglekļietilpīgām 
ekonomikas nozarēm;

pasākumiem reģionos ar oglekļietilpīgām 
ekonomikas nozarēm; norāda, ka īpaša 
uzmanība būtu jāvelta vajadzībām un 
problēmām, kas saistībā ar kohēziju ir 
nomaļos reģionos, laukos un tālākos 
reģionos, kā arī salās un mazapdzīvotos 
apgabalos un citās teritorijās, kurās ir 
nelabvēlīgi ģeogrāfiskie apstākļi;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka investīcijas kohēzijas 
politikas ietvaros arī turpmāk ir jāorientē 
uz trim pastāvošajām kategorijām — 
mazāk attīstītiem reģioniem, pārejas 
reģioniem un vairāk attīstītiem reģioniem 
— un ka vides stratēģijas ir jāpielāgo un 
jāiekļauj attiecīgajā mērķgrupā saskaņā ar 
trim iepriekš minētajām kategorijām, īpašu 
uzmanību pievēršot ierobežošanas 
pasākumiem reģionos ar oglekļietilpīgām 
ekonomikas nozarēm;

1. uzsver, ka investīcijas kohēzijas 
politikas ietvaros arī turpmāk ir jāorientē 
uz trim pastāvošajām kategorijām — 
mazāk attīstītiem reģioniem, pārejas 
reģioniem un vairāk attīstītiem reģioniem 
— un ka vides stratēģijas ir jāpielāgo un 
jāiekļauj attiecīgajā mērķgrupā saskaņā ar 
trim iepriekš minētajām kategorijām, īpašu 
uzmanību pievēršot ierobežošanas 
pasākumiem reģionos ar oglekļietilpīgām 
ekonomikas nozarēm; šajos pasākumos 
būtu jāparedz dabasgāzes izmantošana 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
rezervei;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka investīcijas kohēzijas 1. uzsver, ka kohēzijas politikai arī 
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politikas ietvaros arī turpmāk ir jāorientē 
uz trim pastāvošajām kategorijām — 
mazāk attīstītiem reģioniem, pārejas 
reģioniem un vairāk attīstītiem reģioniem 
— un ka vides stratēģijas ir jāpielāgo un 
jāiekļauj attiecīgajā mērķgrupā saskaņā ar 
trim iepriekš minētajām kategorijām, īpašu 
uzmanību pievēršot ierobežošanas 
pasākumiem reģionos ar oglekļietilpīgām 
ekonomikas nozarēm;

turpmāk ir jāinvestē līdzekļi visos 
reģionos, pamatojoties uz trim 
pastāvošajām kategorijām — mazāk 
attīstītiem reģioniem, pārejas reģioniem un 
vairāk attīstītiem reģioniem — un ka vides 
stratēģijas ir jāpielāgo un jāiekļauj 
attiecīgajā mērķgrupā saskaņā ar trim 
iepriekš minētajām kategorijām, īpašu 
uzmanību pievēršot ierobežošanas 
pasākumiem reģionos ar oglekļietilpīgām 
ekonomikas nozarēm;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Maria Grapini

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka investīcijas kohēzijas 
politikas ietvaros arī turpmāk ir jāorientē 
uz trim pastāvošajām kategorijām — 
mazāk attīstītiem reģioniem, pārejas 
reģioniem un vairāk attīstītiem reģioniem 
— un ka vides stratēģijas ir jāpielāgo un 
jāiekļauj attiecīgajā mērķgrupā saskaņā ar 
trim iepriekš minētajām kategorijām, īpašu 
uzmanību pievēršot ierobežošanas 
pasākumiem reģionos ar oglekļietilpīgām 
ekonomikas nozarēm;

1. uzsver, ka investīcijas kohēzijas 
politikas ietvaros galvenokārt ir jāorientē 
uz trim pastāvošajām kategorijām — 
mazāk attīstītiem reģioniem, pārejas 
reģioniem un pārrobežu reģioniem — un 
ka vides stratēģijas ir jāpielāgo un jāiekļauj 
attiecīgajā mērķgrupā saskaņā ar trim 
iepriekš minētajām kategorijām, īpašu 
uzmanību pievēršot ierobežošanas 
pasākumiem reģionos ar oglekļietilpīgām 
ekonomikas nozarēm;

Or. ro

Grozījums Nr. 8
Anna Deparnay-Grunenberg

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a prasa reģionālajām un vietējām 
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pašvaldībām piešķirt galveno lomu visos 
posmos: plānošanā, sagatavošanā un 
īstenošanā; stingri atbalsta partnerības 
principu un NVO un citu ieinteresēto 
personu, kā arī reģionālo un vietējo 
pašvaldību iesaistīšanu apspriešanas 
procesā; mudina paredzēt vairāk ES 
finansējuma vietējām un reģionālajām 
pašvaldībām, lai palielinātu efektivitāti, 
nodrošinātu saskaņotību un mazinātu 
administratīvo slogu; atgādina, ka 
pārredzamība un proaktīva informēšana 
par pieejamo finansējumu arī ir svarīga 
prasība, kas jāievēro, lai nodrošinātu 
visefektīvāko šo līdzekļu izlietojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a tā kā kohēzijas politika, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un 
kohēzijas fonds, 2014.–2020. gada 
finansēšanas periodā piešķirot vairāk 
nekā 70 miljardus EUR, ir bijuši lielākie 
finansēšanas avoti intervences 
pasākumiem transporta nozarē un tā kā 
kohēzijas politiku dalīti pārvalda ES un 
dalībvalstis, tādējādi decentralizējot šo 
procesu;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Anne-Sophie Pelletier

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

1.a atgādina, ka vislielākā ienākumu 
nevienlīdzība ir vērojama bagātākajos 
reģionos, uzstāj, ka vislielākā uzmanība 
kohēzijas politikā ir jāpievērš vietām ar 
lielākajām sociālajām grūtībām attiecībā 
uz transporta un sabiedrisko pakalpojumu 
pieejamību neatkarīgi no ienākumu 
līmeņa attiecīgajā reģionā;

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Sara Cerdas

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka kohēzijas finansējums 
efektīvāk ir jāizlieto tālākos reģionos, 
ņemot vērā to nošķirtību un teritoriālo 
izkliedētību; iesaka pieņemt un īstenot 
politiku, kas izstrādāta, lai uzlabotu šo 
reģionu nepietiekamo savienotību ar 
Eiropas kontinentālo daļu;

Or. pt

Grozījums Nr. 12
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a tā kā transporta nozare rada 27 % 
no ES siltumnīcefekta gāzu globālajām 
emisijām (SEG) un ir vienīgā nozare, kur 
šis daudzums joprojām pieaug, un šajā 
ziņā transporta nozarei ir jārīkojas, lai 
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līdz 2050. gadam sasniegtu 
klimatneitralitātes mērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Rovana Plumb, Vera Tax

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka transporta nozare visām 
ekonomikas un sociālajām grupām 
atvieglo piekļuvi tirgiem, darbvietām, 
veselības aprūpei un izglītībai, aptverot 
plašu ģeogrāfisko pārklājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b tā kā nākamajā daudzgadu 
finanšu shēmā 2021.–2027. gadam 
projektiem transporta jomā, ko atbalsta 
no tā dēvētā kohēzijas finansējuma, 
līdzekļi no kohēzijas fonda Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentam (EISI) tiks novirzīti, ņemot 
vērā klimatdrošināšanu, un šajos 
projektos 60 % no kopējā paredzētā EISI 
finansējuma būs jāizlieto klimata 
mērķiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c tā laika gaitā kohēzijas politikā 
aizvien vairāk pievēršas videi; tā kā 
finansējumam, ar ko atbalsta lielāku 
skaitu autoceļu projektu, klimata jomai 
paredzētā finansējuma izsekošana ir 
vājāka, bet tā kā tomēr autoceļiem ir 
svarīga nozīme savienojamības 
nodrošināšanā reģionos, kuros nav 
kvalitatīva autoceļu tīkla; tā kā, 
neraugoties uz lielo daudzumu autoceļiem 
paredzēto projektu, iepriekšējā 2014.–
2020. gada finansēšanas periodā 
klimatrīcībai bija paredzēti 25 % no 
kopējā kohēzijas politikas piešķīruma 
transporta nozarei;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Atzinuma projekts
1.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.d uzsver transporta un tūrisma 
nozares lomu pārkārtošanās procesā uz 
zaļāku mazoglekļa ekonomiku; prasa šīs 
nozares stabili iekļaut reģionālajās 
klimata stratēģijās un ceļvežos;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal
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Atzinuma projekts
1.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.e uzsver, ka investīcijas ir vajadzīgas 
reģioniem un pašvaldībām, kas 
pārkārtojas uz ilgtspējīgāku viedo 
mobilitāti; šajā ziņā uzsver finansēšanas 
iespējas, ko sniedz tādas ES programmas 
kā ERAF, Kohēzijas fonds, LIFE, 
"Apvārsnis" un Taisnīgas pārkārtošanās 
fonds;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Atzinuma projekts
1.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.f norāda, ka pieeja vides integrācijai 
parasti ir skaidrāk noteikta centralizēti 
pārvaldītiem fondiem, savukārt kohēzijas 
politikas dalītās pārvaldības fondiem par 
īpašu vides apsvērumu iekļaušanu 
uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus, 
projektu novērtējumā, atlasē vai 
uzraudzībā, jo īpaši saistībā ar nelieliem 
projektiem, lielā mērā lemj katras 
dalībvalsts vadošās iestādes; tādēļ aicina 
dalībvalstis nodrošināt, ka vadošās 
iestādes pēc plānošanas posma veicina un 
atbalsta vides apsvērumu integrāciju 
projektos, piemēram, izdodot 
pamatnostādnes vai rīkojot pieteikumu 
iesniedzējiem informācijas pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal
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Atzinuma projekts
1.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.g uzsver, ka ir jānodrošina 
saskaņota pieeja vides integrācijai 
investīcijās transporta nozarē, ko var 
nodrošināt, saskaņojot plānošanas un 
projekta īstenošanas posmus;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Atzinuma projekts
1.h punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.h uzskata — lai turpinātu 
nodrošināt vides integrāciju transporta 
nozares projektos, kohēzijas politikas 
finansējumam būtu jāstiprina transporta 
nozares un enerģētikas un digitālās 
nozares integrācija, lai izmantotu un 
palielinātu potenciālās sinerģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka kohēzijas fondiem 
pirmkārt un galvenokārt ir jāreaģē uz 
mērķa reģionu vajadzībām, kā arī jāveicina 
tur dzīvojošo iedzīvotāju/kopienu 
labklājība un jāuzlabo viņu dzīves 

2. uzsver, ka kohēzijas politikas 
fondiem ir jāreaģē uz kopējiem ES 
politikas mērķiem un mērķa reģionu 
vajadzībām, tādēļ investīcijām vairāk 
jāveicina pētījumi un inovācijas, izaugsme 
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līmenis; un konkurētspēja, tādējādi sekmējot 
ilgtspējīgu mobilitāti un savienojamību, 
kā arī uzlabojot tur dzīvojošo 
iedzīvotāju/kopienu labklājību;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka kohēzijas fondiem 
pirmkārt un galvenokārt ir jāreaģē uz 
mērķa reģionu vajadzībām, kā arī jāveicina 
tur dzīvojošo iedzīvotāju/kopienu 
labklājība un jāuzlabo viņu dzīves līmenis;

2. uzsver, ka kohēzijas fondiem 
pirmkārt un galvenokārt ir jāreaģē uz 
mērķa reģionu vajadzībām, kā arī jāveicina 
tur dzīvojošo iedzīvotāju/kopienu 
labklājība un jāuzlabo viņu dzīves līmenis; 
uzskata, ka Eiropas reģioni ģeogrāfiskā 
ziņā ir ļoti atšķirīgi un tāpēc tiem 
transporta un infrastruktūras sistēmu 
uzlabošanai varētu būt vajadzīgi pielāgoti 
risinājumi, kuru pamatā ir jābūt zaļiem 
un tīriem risinājumiem, kas uzlabotu 
nākotnes konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Sara Cerdas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka kohēzijas fondiem 
pirmkārt un galvenokārt ir jāreaģē uz 
mērķa reģionu vajadzībām, kā arī jāveicina 
tur dzīvojošo iedzīvotāju/kopienu 
labklājība un jāuzlabo viņu dzīves līmenis;

2. uzsver, ka kohēzijas fondiem 
pirmkārt un galvenokārt ir jāreaģē uz 
mērķa reģionu vajadzībām, kā arī jāveicina 
tur dzīvojošo iedzīvotāju/kopienu 
labklājība un jāuzlabo viņu dzīves līmenis; 
kohēzijas fondu līdzekļi būtu jāizlieto, lai 
finansētu projektus, kas rada reģioniem 
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ekonomisko, sociālo un ekoloģisko 
pievienoto vērtību;

Or. pt

Grozījums Nr. 24
Andor Deli

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka kohēzijas fondiem 
pirmkārt un galvenokārt ir jāreaģē uz 
mērķa reģionu vajadzībām, kā arī jāveicina 
tur dzīvojošo iedzīvotāju/kopienu 
labklājība un jāuzlabo viņu dzīves līmenis;

2. uzsver, ka kohēzijas fondiem 
pirmkārt un galvenokārt ir jāreaģē uz 
mērķa reģionu vajadzībām, kā arī jāveicina 
tur dzīvojošo iedzīvotāju/kopienu 
labklājība un jāuzlabo viņu dzīves līmenis, 
tādējādi nodrošinot ES reģionu 
teritoriālo, sociālo, ekonomisko kohēziju;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Anna Deparnay-Grunenberg

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka kohēzijas fondiem 
pirmkārt un galvenokārt ir jāreaģē uz 
mērķa reģionu vajadzībām, kā arī jāveicina 
tur dzīvojošo iedzīvotāju/kopienu 
labklājība un jāuzlabo viņu dzīves līmenis;

2. uzsver, ka kohēzijas fondiem 
pirmkārt un galvenokārt ir jāreaģē uz 
mērķa reģionu vajadzībām, proti, lai 
savlaikus panāktu digitālo un ekoloģisko 
pārkārtošanos, kā arī jāveicina tur 
dzīvojošo iedzīvotāju/kopienu labklājība 
un jāuzlabo viņu dzīves līmenis;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
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Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka kohēzijas fondiem 
pirmkārt un galvenokārt ir jāreaģē uz 
mērķa reģionu vajadzībām, kā arī jāveicina 
tur dzīvojošo iedzīvotāju/kopienu 
labklājība un jāuzlabo viņu dzīves līmenis;

2. uzsver, ka kohēzijas fondiem 
pirmkārt un galvenokārt ir jāreaģē uz 
mērķa reģionu vajadzībām, kā arī jāveicina 
tur dzīvojošo iedzīvotāju/kopienu 
labklājība un jāuzlabo viņu dzīves līmenis, 
jo šo fondu primārais uzdevums ir 
kohēzija;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka kohēzijas fondiem 
pirmkārt un galvenokārt ir jāreaģē uz 
mērķa reģionu vajadzībām, kā arī jāveicina 
tur dzīvojošo iedzīvotāju/kopienu 
labklājība un jāuzlabo viņu dzīves līmenis;

2. uzsver, ka kohēzijas fondiem 
pirmkārt un galvenokārt ir jāreaģē uz 
mērķa reģionu vajadzībām un jāveicina 
sociālekonomiskā izaugsme un darbvietu 
izveide, kā arī jāveicina tur dzīvojošo 
iedzīvotāju/kopienu labklājība un jāuzlabo 
viņu dzīves līmenis;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka kohēzijas fondiem 
pirmkārt un galvenokārt ir jāreaģē uz 

2. uzsver, ka kohēzijas fondiem 
pirmkārt un galvenokārt ir jāreaģē uz 
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mērķa reģionu vajadzībām, kā arī jāveicina 
tur dzīvojošo iedzīvotāju/kopienu 
labklājība un jāuzlabo viņu dzīves līmenis;

mērķa reģionu un nabadzīgāko reģionu 
vajadzībām, kā arī jāveicina tur dzīvojošo 
iedzīvotāju/kopienu labklājība, jāuzlabo 
viņu dzīves līmenis un jāstimulē vietējā 
ekonomika;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzīst, ka kohēzijas fondi ir svarīgs 
instruments, kas palīdz īstenot kohēzijas 
politikas principus un veicināt izaugsmi 
mazapdzīvotos, attālos reģionos un kalnu 
reģionos; uzsver, ka kohēzijas politikā 
īpaša uzmanība būtu jāpievērš reģioniem, 
kuros investīciju nepietiekamības dēļ nav 
pietiekami attīstīti dažādi infrastruktūras 
veidi, īpaši koncentrējoties uz gāzes 
infrastruktūru, kas nodrošinās reģioniem 
vienmērīgu enerģētikas pārkārtošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Sara Cerdas

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a kohēzijas politikai ir jāpaliek 
vienam no galvenajiem Eiropas rīcības 
instrumentiem laikposmā pēc 2020. gada, 
jo īpaši tālākajos reģionos, kas cenšas 
samazināt pašreizējās reģionālās 
atšķirības; Eiropas investīcijas šajos 
reģionos nav tikai pielāgošanās politika 
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vai kompensācija par nepilnībām, tie dod 
labumu arī Eiropas Savienībai kopumā;

Or. pt

Grozījums Nr. 31
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver kohēzijas politikas nozīmi, 
palīdzot risināt galvenos ES transporta 
nozares uzdevumus, cita starpā izveidojot 
labi funkcionējošu Eiropas vienoto 
transporta telpu, kas savieno Eiropu, 
izmantojot mūsdienīgus, multimodālus un 
drošus transporta infrastruktūras tīklus, 
un pārkārtojas uz mazemisiju mobilitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Anna Deparnay-Grunenberg

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka saskaņā ar kohēzijas 
politiku izveidotajai infrastruktūrai būtu 
jāpalīdz pabeigt mazo pārrobežu dzelzceļa 
savienojumu un EuroVelo veloceliņu tīkla 
atzarojumu izveide, lai tādējādi veicinātu 
Eiropas integrāciju un lauku un 
pierobežu reģionu dinamiku;

Or. en

Grozījums Nr. 33
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Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina, ka līdzekļu piešķiršanas 
metodei arī turpmāk jābūt galvenokārt 
atkarīgai no IKP uz vienu iedzīvotāju un 
ka jaunie kritēriji jāattiecina tikai uz 
zemu izglītības līmeni, rīcību klimata 
pārmaiņu jomā un pāreju, īpašu 
uzmanību pievēršot bezdarbam, jo īpaši 
ņemot vērā Covid-19 pandēmijas ietekmi 
uz ekonomiku, sociālo jomu un 
nodarbinātību;

3. uzskata, ka, ņemot vērā Covid-19 
pandēmijas ietekmi uz ekonomiku, sociālo 
jomu un nodarbinātību, jo īpaši nozarēs, 
kuras pandēmija ietekmē visvairāk, 
piemēram, transporta un tūrisma nozarē, 
kohēzijas politikai būtu jāatbalsta šo 
nozaru ilgtspējīga atveseļošana;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina, ka līdzekļu piešķiršanas 
metodei arī turpmāk jābūt galvenokārt 
atkarīgai no IKP uz vienu iedzīvotāju un 
ka jaunie kritēriji jāattiecina tikai uz 
zemu izglītības līmeni, rīcību klimata 
pārmaiņu jomā un pāreju, īpašu 
uzmanību pievēršot bezdarbam, jo īpaši 
ņemot vērā Covid-19 pandēmijas ietekmi 
uz ekonomiku, sociālo jomu un 
nodarbinātību;

3. atgādina, ka līdzekļu piešķiršanas 
metode nedrīkst balstīties tikai uz IKP 
līmeni uz vienu iedzīvotāju vai uz zemu 
izglītības līmeni, vai arī uz bezdarbu, kas 
acīmredzami paliek atbilstoši kritēriji, jo 
īpaši ņemot vērā Covid-19 pandēmijas 
ietekmi uz ekonomiku un sociālo jomu 
saistībā ar nodarbinātību; bet tajā ir jāņem 
vērā arī teritorijas konfigurācija un jo 
īpaši jautājumi, kas saistīti ar plūdu 
riskiem un meteoroloģiskām parādībām, 
kas atkārtoti rada nopietnus cilvēku un 
materiālos zaudējumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 35
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Anna Deparnay-Grunenberg

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina, ka līdzekļu piešķiršanas 
metodei arī turpmāk jābūt galvenokārt 
atkarīgai no IKP uz vienu iedzīvotāju un ka 
jaunie kritēriji jāattiecina tikai uz zemu 
izglītības līmeni, rīcību klimata pārmaiņu 
jomā un pāreju, īpašu uzmanību pievēršot 
bezdarbam, jo īpaši ņemot vērā Covid-19 
pandēmijas ietekmi uz ekonomiku, sociālo 
jomu un nodarbinātību;

3. atgādina, ka līdzekļu piešķiršanas 
metodei arī turpmāk jābūt galvenokārt 
atkarīgai no IKP uz vienu iedzīvotāju, 
īpašu uzmanību pievēršot reģioniem, 
kuros ir zems ienākumu un izglītības 
līmenis, un ka jaunie kritēriji jāattiecina 
tikai uz rīcību klimata pārmaiņu jomā un 
pāreju, bezdarba izskaušanu, radot zaļās 
darbvietas, jo īpaši ņemot vērā Covid-19 
pandēmijas ietekmi uz ekonomiku, sociālo 
jomu un nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina, ka līdzekļu piešķiršanas 
metodei arī turpmāk jābūt galvenokārt 
atkarīgai no IKP uz vienu iedzīvotāju un ka 
jaunie kritēriji jāattiecina tikai uz zemu 
izglītības līmeni, rīcību klimata pārmaiņu 
jomā un pāreju, īpašu uzmanību pievēršot 
bezdarbam, jo īpaši ņemot vērā Covid-19 
pandēmijas ietekmi uz ekonomiku, sociālo 
jomu un nodarbinātību;

3. atgādina, ka līdzekļu piešķiršanas 
metodei arī turpmāk jābūt galvenokārt 
atkarīgai no IKP uz vienu iedzīvotāju un ka 
jaunajos kritērijos būtu jāņem vērā tikai 
zems izglītības līmenis, rīcība klimata 
pārmaiņu jomā un pāreja, īpašu uzmanību 
pievēršot bezdarbam, jo īpaši ņemot vērā 
Covid-19 pandēmijas ietekmi uz 
ekonomiku, sociālo jomu un nodarbinātību; 
uzsver, ka reģioniem būtu jāspēj arī 
klimata pārmaiņu mazināšanu un 
pielāgošanos tām integrēt visās politikas 
jomās, kas saistītas ar transportu un 
infrastruktūru, tādējādi cita starpā 
ietekmējot mežsaimniecības, jūrlietu un 
citas sociālekonomiskās un vides politikas 
jomas;
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Or. en

Grozījums Nr. 37
Maria Grapini

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina, ka līdzekļu piešķiršanas 
metodei arī turpmāk jābūt galvenokārt 
atkarīgai no IKP uz vienu iedzīvotāju un ka 
jaunie kritēriji jāattiecina tikai uz zemu 
izglītības līmeni, rīcību klimata pārmaiņu 
jomā un pāreju, īpašu uzmanību pievēršot 
bezdarbam, jo īpaši ņemot vērā Covid-19 
pandēmijas ietekmi uz ekonomiku, sociālo 
jomu un nodarbinātību;

3. atgādina, ka līdzekļu piešķiršanas 
metodei arī turpmāk jābūt galvenokārt 
atkarīgai no IKP un ienākumiem uz vienu 
iedzīvotāju, kā arī nabadzības rādītājiem 
un ka jaunajos kritērijos jāņem vērā 
pasākumi klimata pārmaiņu jomā un 
pāreju, īpašu uzmanību pievēršot 
bezdarbam, jo īpaši ņemot vērā Covid-19 
pandēmijas ietekmi uz ekonomiku, sociālo 
jomu un nodarbinātību;

Or. ro

Grozījums Nr. 38
Rovana Plumb, Vera Tax

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina, ka līdzekļu piešķiršanas 
metodei arī turpmāk jābūt galvenokārt 
atkarīgai no IKP uz vienu iedzīvotāju un ka 
jaunie kritēriji jāattiecina tikai uz zemu 
izglītības līmeni, rīcību klimata pārmaiņu 
jomā un pāreju, īpašu uzmanību pievēršot 
bezdarbam, jo īpaši ņemot vērā Covid-19 
pandēmijas ietekmi uz ekonomiku, sociālo 
jomu un nodarbinātību;

3. atgādina, ka līdzekļu piešķiršanas 
metodei arī turpmāk jābūt galvenokārt 
atkarīgai no IKP uz vienu iedzīvotāju un ka 
jaunie kritēriji jāattiecina tikai uz zemu 
izglītības līmeni, rīcību klimata pārmaiņu 
jomā un pāreju, īpašu uzmanību pievēršot 
bezdarbam, jo īpaši ņemot vērā Covid-19 
pandēmijas ietekmi uz ekonomiku, sociālo 
jomu un nodarbinātību; uzsver, ka sociālā 
skatījumā galvenā nozīme ir transportam, 
kas ikvienam cilvēkam ir pieejams 
izmaksu ziņā, drošs un piekļūstams;

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Anne-Sophie Pelletier

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atgādina, ka līdzekļu piešķiršanas 
metodei arī turpmāk jābūt galvenokārt 
atkarīgai no IKP uz vienu iedzīvotāju un ka 
jaunie kritēriji jāattiecina tikai uz zemu 
izglītības līmeni, rīcību klimata pārmaiņu 
jomā un pāreju, īpašu uzmanību pievēršot 
bezdarbam, jo īpaši ņemot vērā Covid-19 
pandēmijas ietekmi uz ekonomiku, sociālo 
jomu un nodarbinātību;

3. atgādina, ka līdzekļu piešķiršanas 
metodei arī turpmāk jābūt galvenokārt 
atkarīgai no IKP uz vienu iedzīvotāju un ka 
jaunie kritēriji jāattiecina uz zemu 
izglītības līmeni, rīcību klimata pārmaiņu 
jomā un pāreju, īpašu uzmanību pievēršot 
bezdarbam, jo īpaši ņemot vērā Covid-19 
pandēmijas ietekmi uz ekonomiku, sociālo 
jomu un nodarbinātību;

Or. fr

Grozījums Nr. 40
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka dabiskās vides 
atjaunošanas politika un politika, kuras 
mērķis ir uzlabot vides veselību, ir 
nepārprotami savstarpēji cieši saistītas; 
uzskata, ka ikvienai pilsētas vietai, kas 
palīdz veidot pilsētas zaļo infrastruktūru, 
ir savas īpatnības un kvalitāte, ko ietekmē 
tādi aspekti kā ģeogrāfiskā atrašanās 
vieta, morfoloģija vai priekšstati, un ka 
visas šīs vietas pilsētai sniedz svarīgus 
ekoloģiskos pakalpojumus un vērtības, 
piemēram, sociālās vērtības, kas tieši 
ietekmē mūsu labjutību, veselību, kultūru 
un iespēju veidot sociālās attiecības;

Or. en
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Grozījums Nr. 41
Anna Deparnay-Grunenberg

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka finansējuma 
piešķiršana būtu jāsaista ar stingriem 
noteikumiem attiecībā uz vidi, jo īpaši 
izslēdzot tiešu vai netiešu atbalstu 
fosilajām degvielām un investīcijas šādos 
un citos avotos, kas rada siltumnīcefekta 
gāzes, novirzot elektrifikācijai, kuras 
pamatā ir atjaunojamo energoresursu 
enerģija;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Benoît Lutgen

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka infrastruktūras 
klimatdrošināšana palīdzēs uzlabot 
infrastruktūras noturību pret klimata 
pārmaiņu ietekmi un samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
infrastruktūras ekspluatācijas laikā; norāda, 
ka transporta infrastruktūra var pozitīvi 
ietekmēt pārrobežu mijiedarbību, kā arī 
reģionālo, pilsētu un vietējo attīstību; 
atgādina, ka mērķis ir noteikt jomas, kurās 
infrastruktūras uzlabojumi var sniegt 
lielākus ieguvumus;

4. uzsver, ka infrastruktūras, jo īpaši 
tūrisma un transporta infrastruktūras, 
klimatdrošināšana palīdzēs uzlabot 
infrastruktūras noturību pret klimata 
pārmaiņu ietekmi un samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
infrastruktūras ekspluatācijas laikā; norāda, 
ka transporta infrastruktūra var pozitīvi 
ietekmēt pārrobežu mijiedarbību, kā arī 
reģionālo, pilsētu un vietējo attīstību; 
atgādina, ka mērķis ir noteikt jomas, kurās 
infrastruktūras uzlabojumi var sniegt 
lielākus ieguvumus, jo īpaši attiecībā uz 
digitālo un savienojamības infrastruktūru 
lauku apvidos, lai atbalstītu tūrismu, 
piekļuvi nodarbinātībai un attālinātam 
darbam, kā arī lai uzlabotu 
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multimodalitāti teritorijās, kas atrodas 
tālu no sabiedriskā transporta 
maršrutiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 43
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka infrastruktūras 
klimatdrošināšana palīdzēs uzlabot 
infrastruktūras noturību pret klimata 
pārmaiņu ietekmi un samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
infrastruktūras ekspluatācijas laikā; norāda, 
ka transporta infrastruktūra var pozitīvi 
ietekmēt pārrobežu mijiedarbību, kā arī 
reģionālo, pilsētu un vietējo attīstību; 
atgādina, ka mērķis ir noteikt jomas, kurās 
infrastruktūras uzlabojumi var sniegt 
lielākus ieguvumus;

4. uzsver, ka infrastruktūras 
klimatdrošināšana palīdzēs uzlabot 
infrastruktūras noturību pret klimata 
pārmaiņu ietekmi un samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
infrastruktūras ekspluatācijas laikā; norāda, 
ka transporta infrastruktūra var pozitīvi 
ietekmēt pārrobežu mijiedarbību, kā arī 
reģionālo, pilsētu un vietējo attīstību; 
atgādina, ka mērķis ir noteikt jomas, kurās 
infrastruktūras uzlabojumi var sniegt 
lielākus ieguvumus; uzskata, ka reģionu 
rīcībā vajadzētu būt visiem līdzekļiem, kas 
vajadzīgi, lai kopīgotu labas prakses 
piemērus, turpmākos pasākumus un 
pieredzi, kas gūta saistībā ar transporta 
infrastruktūras jautājumu risināšanu, jo 
inovācija kādā Eiropas reģionā var 
pozitīvi ietekmēt tā partnerreģionus;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Anna Deparnay-Grunenberg

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka infrastruktūras 4. uzsver, ka infrastruktūras 
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klimatdrošināšana palīdzēs uzlabot 
infrastruktūras noturību pret klimata 
pārmaiņu ietekmi un samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
infrastruktūras ekspluatācijas laikā; norāda, 
ka transporta infrastruktūra var pozitīvi 
ietekmēt pārrobežu mijiedarbību, kā arī 
reģionālo, pilsētu un vietējo attīstību; 
atgādina, ka mērķis ir noteikt jomas, kurās 
infrastruktūras uzlabojumi var sniegt 
lielākus ieguvumus;

klimatdrošināšana palīdzēs uzlabot 
infrastruktūras noturību pret klimata 
pārmaiņu ietekmi un samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
infrastruktūras ekspluatācijas laikā; norāda, 
ka transporta infrastruktūra var pozitīvi 
ietekmēt pārrobežu mijiedarbību, kā arī 
reģionālo, pilsētu un vietējo attīstību; 
uzsver, ka infrastruktūrām, kas veicina 
pārkārtošanos uz zaļākiem transporta 
veidiem, piemēram, dzelzceļu, būtu jākļūst 
par prioritāti, un tādēļ tām ir vajadzīgas 
lielas investīcijas; atgādina, ka mērķis ir 
noteikt jomas, kurās infrastruktūras 
uzlabojumi var sniegt lielākus ieguvumus;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Sara Cerdas

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka infrastruktūras 
klimatdrošināšana palīdzēs uzlabot 
infrastruktūras noturību pret klimata 
pārmaiņu ietekmi un samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
infrastruktūras ekspluatācijas laikā; norāda, 
ka transporta infrastruktūra var pozitīvi 
ietekmēt pārrobežu mijiedarbību, kā arī 
reģionālo, pilsētu un vietējo attīstību; 
atgādina, ka mērķis ir noteikt jomas, kurās 
infrastruktūras uzlabojumi var sniegt 
lielākus ieguvumus;

4. uzsver, ka infrastruktūras 
klimatdrošināšana palīdzēs uzlabot 
infrastruktūras noturību pret klimata 
pārmaiņu ietekmi un samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
infrastruktūras ekspluatācijas laikā; norāda, 
ka transporta infrastruktūra var pozitīvi 
ietekmēt pārrobežu mijiedarbību, kā arī 
reģionālo, pilsētu un vietējo attīstību, 
galvenokārt tālākos reģionos un salās; 
atgādina, ka mērķis ir noteikt jomas, kurās 
infrastruktūras uzlabojumi var sniegt 
lielākus ieguvumus videi, ekonomikai un 
sabiedrībai;

Or. pt

Grozījums Nr. 46
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, 
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Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka infrastruktūras 
klimatdrošināšana palīdzēs uzlabot 
infrastruktūras noturību pret klimata 
pārmaiņu ietekmi un samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
infrastruktūras ekspluatācijas laikā; norāda, 
ka transporta infrastruktūra var pozitīvi 
ietekmēt pārrobežu mijiedarbību, kā arī 
reģionālo, pilsētu un vietējo attīstību; 
atgādina, ka mērķis ir noteikt jomas, kurās 
infrastruktūras uzlabojumi var sniegt 
lielākus ieguvumus;

4. uzsver, ka infrastruktūras 
klimatdrošināšana palīdzēs uzlabot 
infrastruktūras noturību pret klimata 
pārmaiņu ietekmi un samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
infrastruktūras ekspluatācijas laikā; norāda, 
ka transporta infrastruktūra var pozitīvi 
ietekmēt pārrobežu mijiedarbību, kā arī 
reģionālo, pilsētu un vietējo attīstību, īpašu 
uzmanību pievēršot nomaļiem reģioniem, 
laukiem, salām un tālākiem reģioniem; 
atgādina, ka mērķis ir noteikt jomas, kurās 
infrastruktūras uzlabojumi var sniegt 
lielākus ieguvumus;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka infrastruktūras 
klimatdrošināšana palīdzēs uzlabot 
infrastruktūras noturību pret klimata 
pārmaiņu ietekmi un samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
infrastruktūras ekspluatācijas laikā; norāda, 
ka transporta infrastruktūra var pozitīvi 
ietekmēt pārrobežu mijiedarbību, kā arī 
reģionālo, pilsētu un vietējo attīstību; 
atgādina, ka mērķis ir noteikt jomas, kurās 
infrastruktūras uzlabojumi var sniegt 
lielākus ieguvumus;

4. uzsver, ka teritorijas drošībai jābūt 
prioritātei un ka infrastruktūras 
klimatdrošināšana palīdzēs uzlabot 
infrastruktūras noturību pret klimata 
pārmaiņu ietekmi un samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
infrastruktūras ekspluatācijas laikā; norāda, 
ka transporta infrastruktūra var pozitīvi 
ietekmēt pārrobežu mijiedarbību, kā arī 
reģionālo, pilsētu un vietējo attīstību; 
atgādina, ka mērķis ir noteikt jomas, kurās 
infrastruktūras uzlabojumi var sniegt 
lielākus ieguvumus;

Or. fr
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Grozījums Nr. 48
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, 
Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka infrastruktūras 
klimatdrošināšana palīdzēs uzlabot 
infrastruktūras noturību pret klimata 
pārmaiņu ietekmi un samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
infrastruktūras ekspluatācijas laikā; norāda, 
ka transporta infrastruktūra var pozitīvi 
ietekmēt pārrobežu mijiedarbību, kā arī 
reģionālo, pilsētu un vietējo attīstību; 
atgādina, ka mērķis ir noteikt jomas, kurās 
infrastruktūras uzlabojumi var sniegt 
lielākus ieguvumus;

4. uzsver, ka infrastruktūras 
klimatdrošināšana palīdzēs uzlabot 
infrastruktūras noturību pret klimata 
pārmaiņu ietekmi un samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
infrastruktūras ekspluatācijas laikā; norāda, 
ka transporta infrastruktūra var pozitīvi 
ietekmēt pārrobežu mijiedarbību, kā arī 
reģionālo, pilsētu un vietējo attīstību; 
atgādina, ka mērķis ir noteikt jomas, kurās 
infrastruktūras uzlabojumi var sniegt 
lielākus ieguvumus sabiedrībai, 
ekonomikai un videi;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka infrastruktūras 
klimatdrošināšana palīdzēs uzlabot 
infrastruktūras noturību pret klimata 
pārmaiņu ietekmi un samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
infrastruktūras ekspluatācijas laikā; norāda, 
ka transporta infrastruktūra var pozitīvi 
ietekmēt pārrobežu mijiedarbību, kā arī 
reģionālo, pilsētu un vietējo attīstību; 
atgādina, ka mērķis ir noteikt jomas, kurās 
infrastruktūras uzlabojumi var sniegt 
lielākus ieguvumus;

4. uzsver, ka infrastruktūras 
klimatdrošināšana palīdzēs uzlabot 
infrastruktūras noturību pret klimata 
pārmaiņu ietekmi, palīdzēs uzlabot slikto 
gaisa kvalitāti un samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
infrastruktūras ekspluatācijas laikā; norāda, 
ka transporta infrastruktūra var pozitīvi 
ietekmēt pārrobežu mijiedarbību, kā arī 
reģionālo, pilsētu un vietējo attīstību; 
atgādina, ka mērķis ir noteikt jomas, kurās 
infrastruktūras uzlabojumi var sniegt 
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lielākus ieguvumus;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka infrastruktūras 
klimatdrošināšana palīdzēs uzlabot 
infrastruktūras noturību pret klimata 
pārmaiņu ietekmi un samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
infrastruktūras ekspluatācijas laikā; norāda, 
ka transporta infrastruktūra var pozitīvi 
ietekmēt pārrobežu mijiedarbību, kā arī 
reģionālo, pilsētu un vietējo attīstību; 
atgādina, ka mērķis ir noteikt jomas, kurās 
infrastruktūras uzlabojumi var sniegt 
lielākus ieguvumus;

4. uzsver, ka infrastruktūras 
klimatdrošināšana palīdzēs uzlabot 
infrastruktūras noturību pret klimata 
pārmaiņu ietekmi un samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
infrastruktūras ekspluatācijas laikā; norāda, 
ka ilgtspējīga transporta infrastruktūra var 
pozitīvi ietekmēt pārrobežu mijiedarbību, 
kā arī reģionālo, pilsētu un vietējo attīstību; 
atgādina, ka mērķis ir noteikt jomas, kurās 
infrastruktūras uzlabojumi var sniegt 
lielākus ieguvumus;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atgādina, ka Eiropas Transporta 
tīkla (TEN-T) politika nodrošina 
sociālekonomisko un teritoriālo kohēziju, 
kā arī piekļūstamību ES teritorijā un tās 
reģioniem, tostarp attālākiem, tālākiem 
reģioniem, salām, nomaļākiem reģioniem, 
kalnu reģioniem un mazapdzīvotām 
teritorijām, tādējādi veicinot ekonomikas 
izaugsmi un darbvietu izveidi; uzsver — 
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lai veicinātu ilgtspējīgāku transporta 
veidu, t. i., dzelzceļu un iekšējo ūdensceļu, 
intensīvāku izmantošanu un palielinātu 
alternatīvu degvielu un to uzlādes un 
uzpildes infrastruktūras izmantošanu, 
obligāts priekšnosacījums ir TEN-T 
pilnīga pabeigšana; norāda, ka TEN-T 
pilnīga ieviešana ir galvenais elements, 
kas paātrinās pārkārtošanos uz ilgtspējīgu 
viedo mobilitāti atbilstīgi Eiropas zaļā 
kursa mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Anna Deparnay-Grunenberg

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka kohēzijas politika ir 
vislabākais palīgs, ko izmantot, lai 
īstenotu reģionālās vides stratēģijas, kuru 
mērķis ir faktiska mobilitātes 
pārkārtošana uz ilgtspējīgāku mobilitāti 
pilsētās un reģionos; uzskata — lai šīs 
stratēģijas būtu pilnīgi atbilstīgas un 
prioritārā kārtā varētu saņemt attiecīgo 
ES finansējumu pilsētu un starppilsētu 
mobilitātes jomā, tām būtu jāatbalsta 
galvenokārt dzelzceļa un veloceliņu 
infrastruktūra, kā arī multimodalitātes 
iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Anne-Sophie Pelletier

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

4.a atgādina par reģionu lielo 
nevienlīdzību attiecībā uz transporta, jo 
īpaši dzelzceļa transporta, pieejamību; 
tādēļ aicina izstrādāt stratēģiju izolēto vai 
pamesto teritoriju atjaunotnei;

Or. fr

Grozījums Nr. 54
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a tomēr norāda, ka uzlabotas 
transporta sistēmas izraisa arī tādus 
negatīvus ārējos apstākļus kā ceļu 
satiksmes negadījumi, klimata pārmaiņas 
un citādu ekoloģisku un sociālu ietekme, 
kam var būt ievērojama nozīme;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b atkārto, ka, pārskatot TEN-T 
politiku, īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
pārrobežu savienojumu un trūkstošo 
savienojumu izveides veicināšanai, kas 
veicinās ES sociālekonomisko un 
teritoriālo kohēziju; uzsver, ka, pārskatot 
TEN-T politiku, būtu jātiecas arī likvidēt 
vājos punktus, jo īpaši pilsētu mezglos, un 
jāpaplašina multimodalitāte un pēdējā 
kilometra infrastruktūra, kas ievērojami 
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samazinās satiksmes sastrēgumus un 
uzlabos transporta maršrutu efektivitāti 
un ilgtspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Anna Deparnay-Grunenberg

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b atzinīgi vērtē Eiropas Revīzijas 
palātas Īpašo ziņojumu 06/2020 
"Ilgtspējīga pilsētu mobilitāte Eiropas 
Savienībā"1a; ļoti atzinīgi vērtē tajā 
pausto secinājumu, ka ES pilsētas nedara 
pietiekami daudz, lai pārkārtotos uz 
ilgtspējīgākiem un videi nekaitīgākiem 
transporta veidiem un ka ES finansējums, 
kas paredzēts ilgtspējīgai mobilitātei, 
joprojām vēl netiek izlietots efektīvi, lai 
sasniegtu šos mērķus;
_________________
1a Eiropas Revīzijas palātas Īpašais 
ziņojums Nr. 06/2020 "Ilgtspējīga pilsētu 
mobilitāte Eiropas Savienībā: bez 
dalībvalstu apņemšanās būtiski 
uzlabojumi nav iespējami", 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR20_06/SR_Sustainable_Urban
_Mobility_LV.pdf.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Rovana Plumb

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

4.b aicina Komisiju un dalībvalstis 
piešķirt lielāku nozīmi kohēzijas politikai, 
atbalstot riska novēršanas centienus, lai 
pielāgotos klimata pārmaiņu pašreizējai 
un turpmākajai ietekmei, izmantojot uz 
ekosistēmām balstītas pieejas, attīstot 
jaunu infrastruktūru vai modernizējot 
pašreizējo infrastruktūru un reģionālā un 
vietējā līmenī veidojot noturību pret 
katastrofām;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c uzsver, ka, ņemot vērā TEN-T 
tiešo saikni ar sociālekonomisko un 
teritoriālo kohēziju, kā arī ar 
pārkārtošanos uz klimatneitralitāti, ir 
jāiesaista pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas un ieinteresētās personas 
un jāapspriežas ar tām, lai efektīvāk, 
ilgtspējīgāk un pienācīgāk īstenotu 
transporta infrastruktūras projektus;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina īstenot zaļās infrastruktūras 
risinājumus un norāda, ka tie ir īpaši 

5. aicina īstenot zaļās infrastruktūras 
un ilgtspējīgas un viedas mobilitātes 
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svarīgi pilsētvidē, kur dzīvo aptuveni 70 % 
ES iedzīvotāju; uzsver, ka pilsētās zaļās 
infrastruktūras iezīmes, piemēram, 
apzaļumotas sienas un jumti, pilsētu mežu 
platības, parki un mazdārziņi, sniedz ar 
veselību saistītus ieguvumus, piemēram, 
tīru gaisu, labāku ūdens kvalitāti un 
skaņizolēšanu.

risinājumus un norāda, ka tie ir svarīgi gan 
pilsētvidē, gan laukos, lai samazinātu 
klimata pārmaiņu ietekmi un nodrošinātu 
reģionālo piekļūstamību;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina īstenot zaļās infrastruktūras 
risinājumus un norāda, ka tie ir īpaši 
svarīgi pilsētvidē, kur dzīvo aptuveni 70 % 
ES iedzīvotāju; uzsver, ka pilsētās zaļās 
infrastruktūras iezīmes, piemēram, 
apzaļumotas sienas un jumti, pilsētu mežu 
platības, parki un mazdārziņi, sniedz ar 
veselību saistītus ieguvumus, piemēram, 
tīru gaisu, labāku ūdens kvalitāti un 
skaņizolēšanu.

5. aicina īstenot zaļās infrastruktūras 
risinājumus un norāda, ka tie ir īpaši 
svarīgi ne tikai pilsētvidē, kur dzīvo 
aptuveni 70 % ES iedzīvotāju, bet arī citās 
vietās; uzsver, ka pilsētās un mazpilsētās 
zaļās infrastruktūras iezīmes, piemēram, 
apzaļumotas sienas un jumti, pilsētu mežu 
platības, pļavas, parki un mazdārziņi, 
sniedz ar veselību saistītus ieguvumus, 
piemēram, tīru gaisu, labāku ūdens 
kvalitāti un skaņizolēšanu; uzsver, ka 
vienlīdz svarīgas ir arī investīcijas lauku 
apvidu zaļajā infrastruktūrā un tos 
nevajadzētu atstāt novārtā, jo īpaši ņemot 
vērā slikto gaisa kvalitāti dažos 
apgabalos;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina īstenot zaļās infrastruktūras 
risinājumus un norāda, ka tie ir īpaši 
svarīgi pilsētvidē, kur dzīvo aptuveni 70 % 
ES iedzīvotāju; uzsver, ka pilsētās zaļās 
infrastruktūras iezīmes, piemēram, 
apzaļumotas sienas un jumti, pilsētu mežu 
platības, parki un mazdārziņi, sniedz ar 
veselību saistītus ieguvumus, piemēram, 
tīru gaisu, labāku ūdens kvalitāti un 
skaņizolēšanu.

5. aicina īstenot zaļās infrastruktūras 
risinājumus un norāda, ka tie ir īpaši 
svarīgi pilsētvidē, kur dzīvo aptuveni 70 % 
ES iedzīvotāju; uzsver, ka pilsētās zaļās 
infrastruktūras iezīmes, piemēram, 
apzaļumotas sienas un jumti, pilsētu mežu 
platības, parki un mazdārziņi, sniedz ar 
veselību saistītus ieguvumus, piemēram, 
tīru gaisu, labāku ūdens kvalitāti un 
skaņizolēšanu; zaļā infrastruktūra rada 
arī iespējas apvienot pilsētas ar lauku 
apvidiem un sniedz pievilcīgas vietas 
dzīvošanai un darbam; turklāt pilsētu 
zemes izmantojuma mērķa maiņa zaļo 
infrastruktūru izveidei var būt izmaksu 
ziņā efektīva un ekonomiski dzīvotspējīga 
iespēja padarīt šīs vietas ilgtspējīgākas, 
noturīgākas, videi nekaitīgākas un 
veselīgākas;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina īstenot zaļās infrastruktūras 
risinājumus un norāda, ka tie ir īpaši 
svarīgi pilsētvidē, kur dzīvo aptuveni 70 % 
ES iedzīvotāju; uzsver, ka pilsētās zaļās 
infrastruktūras iezīmes, piemēram, 
apzaļumotas sienas un jumti, pilsētu mežu 
platības, parki un mazdārziņi, sniedz ar 
veselību saistītus ieguvumus, piemēram, 
tīru gaisu, labāku ūdens kvalitāti un 
skaņizolēšanu.

5. aicina īstenot zaļās infrastruktūras 
risinājumus un norāda, ka tie ir īpaši 
svarīgi pilsētvidē, kur dzīvo aptuveni 70 % 
ES iedzīvotāju; uzsver, ka pilsētās zaļās 
infrastruktūras iezīmes, piemēram, 
apzaļumotas sienas un jumti, pilsētu mežu 
platības, parki un mazdārziņi, sniedz ar 
veselību saistītus ieguvumus, piemēram, 
tīru gaisu, labāku ūdens kvalitāti un 
skaņizolēšanu; uzskata, ka zaļās 
infrastruktūras risinājumi būtu jāievieš 
arī vidē ārpus pilsētām, izmantojot arī 
inovatīvas tehnoloģijas un politiku, lai 
nevienu neatstātu novārtā, novērstu 
ekosistēmas sadrumstalotību un vienādotu 
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dažādas reģiona teritorijas;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Anna Deparnay-Grunenberg

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina īstenot zaļās infrastruktūras 
risinājumus un norāda, ka tie ir īpaši 
svarīgi pilsētvidē, kur dzīvo aptuveni 70 % 
ES iedzīvotāju; uzsver, ka pilsētās zaļās 
infrastruktūras iezīmes, piemēram, 
apzaļumotas sienas un jumti, pilsētu mežu 
platības, parki un mazdārziņi, sniedz ar 
veselību saistītus ieguvumus, piemēram, 
tīru gaisu, labāku ūdens kvalitāti un 
skaņizolēšanu.

5. aicina īstenot zaļās infrastruktūras 
risinājumus un norāda, ka tie ir īpaši 
svarīgi pilsētvidē, kur dzīvo aptuveni 70 % 
ES iedzīvotāju; uzsver, ka pilsētās zaļās 
infrastruktūras iezīmes, piemēram, 
apzaļumotas sienas un jumti, pilsētu mežu 
platības, parki un mazdārziņi, sniedz ar 
veselību saistītus ieguvumus, piemēram, 
tīru gaisu, labāku ūdens kvalitāti un 
skaņizolēšanu; uzsver, ka svarīga nozīme 
ir pienācīgām investīcijām veloceliņu 
infrastruktūrā un citos pilsētas mobilitātes 
veidos, kā arī izmaksu ziņā pieejamos 
zaļos kolektīvā transporta veidos, lai 
uzlabotu sabiedrības veselību un 
mazinātu sastrēgumus;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Rovana Plumb, Vera Tax

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina īstenot zaļās infrastruktūras 
risinājumus un norāda, ka tie ir īpaši 
svarīgi pilsētvidē, kur dzīvo aptuveni 70 % 
ES iedzīvotāju; uzsver, ka pilsētās zaļās 
infrastruktūras iezīmes, piemēram, 
apzaļumotas sienas un jumti, pilsētu mežu 

5. aicina īstenot zaļās infrastruktūras 
risinājumus un norāda, ka tie ir īpaši 
svarīgi pilsētvidē, kur dzīvo aptuveni 70 % 
ES iedzīvotāju; šajā ziņā atzinīgi vērtē 
daudzu pilsētu vērienīgo mērķi ievērojami 
samazināt autosatiksmi, satiksmes 
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platības, parki un mazdārziņi, sniedz ar 
veselību saistītus ieguvumus, piemēram, 
tīru gaisu, labāku ūdens kvalitāti un 
skaņizolēšanu.

noteikumus un autoceļu izbūvi pielāgojot 
atbilstīgi gājēju un velobraucēju 
vajadzībām; uzsver, ka pilsētās zaļās 
infrastruktūras iezīmes, piemēram, 
apzaļumotas sienas un jumti, pilsētu mežu 
platības, parki un mazdārziņi, sniedz ar 
veselību saistītus ieguvumus, piemēram, 
tīru gaisu, labāku ūdens kvalitāti un 
skaņizolēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver Taisnīgas pārkārtošanās 
fonda nozīmi taisnīgas, iekļaujošas un 
sociāli pieņemamas pārkārtošanās 
procesā uz klimatneitralitāti, nevienu 
neatstājot novārtā un nepieļaujot 
enerģētisko nabadzību; uzsver, ka ir 
jāatbalsta transporta nozares darba 
ņēmēju un darba meklētāju prasmju 
pilnveide un pārkvalifikācija, īpašu 
uzmanību pievēršot daudzveidībai un 
dzimumu līdztiesībai; uzsver, ka ir 
vajadzīgas ilgtspējīgas investīcijas MVU, 
viedā un ilgtspējīgā mobilitātē, kā arī videi 
nekaitīgā transporta infrastruktūrā;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Isabel García Muñoz, Vera Tax

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

5.a norāda, ka lauku apvidi un vidēji 
apdzīvotas vietas aizņem 88 % no ES 
teritorijas, kur dzīvo līdz 55 % tās 
iedzīvotāju, kas rada 43 % no tās bruto 
pievienotās vērtības un nodrošina 56 % 
darbvietu; uzsver, ka tādēļ lauku attīstība 
ir teritoriālās un sociālekonomiskās 
kohēzijas galvenais priekšnosacījums; 
aicina Komisiju izstrādāt lauku apvidiem 
paredzētu programmu saskaņā ar 
holistisku pieeju, lai cita starpā 
palielinātu lauku kopienu iespējas īstenot 
pārkārtošanos uz klimatneitralitāti, kā arī 
pārkārtošanos uz ilgtspējīgākiem un 
viediem transporta veidiem;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Eiropas Komisiju atbalstīt 
Eiropas pilsētu mājokļu renovācijas 
rādītāju un energoefektivitātes 
uzlabošanas programmas, lai uzlabotu 
ēku efektivitāti, ņemot vērā to, ka gandrīz 
vienu trešdaļu vai pusi no enerģijas 
patēriņa pilsētās izmanto apsildei; ņemot 
vērā veco dzīvojamo ēku un citu ēku 
daudzumu pilsētās, lai spētu īstenot 
Parīzes nolīguma 1,5 grādu scenāriju, 
renovācijas rādītāji ir jāpalielina, trīs līdz 
piecas reizes pārsniedzot pašreizējo 
līmeni;

Or. en
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Grozījums Nr. 68
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka kohēzijas politikai būtu 
aktīvāk jāatbalsta riska novēršanas 
pasākumi, kuru mērķis ir pielāgoties 
pašreizējai un turpmākajai klimata 
pārmaiņu ietekmei, cita starpā ņemot vērā 
ekosistēmas pieejas un dabā rodamus 
risinājumus jaunu infrastruktūru 
attīstībai; uzskata, ka kohēzijas politikai 
būtu jāatbalsta arī pašreizējo 
infrastruktūru modernizācija, lai 
reģionālā un vietējā līmenī īstenotu 
pasākumus, kuru mērķis ir pielāgošanās 
klimata pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Anne-Sophie Pelletier

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atgādina par lielajām pārmaiņām 
tūrisma nozarē, kuras paātrināja Covid-
19 ietekme — ir mainījies pieprasījums, 
vairāk akcentējot vietējo un zaļo saturu, 
kā arī orientējoties uz mazāka lieluma 
naktsmītņu infrastruktūru; uzsver, ka 
šādā skatījumā lauku tūrisms ir reāla 
svira novārtā atstāto reģionu attīstībai, ja 
tiek veiktas investīcijas to atjaunotnei;

Or. fr

Grozījums Nr. 70
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Rovana Plumb

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver jauno zaļo tehnoloģiju 
nozīmi ilgtspējīgā, viedā un automatizētā 
mobilitātē un loģistikā visos transporta 
veidos, izmantojot arī biļešu pārdošanas 
un saskaņotas mobilitātes tehnoloģiju 
pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Maria Grapini

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a prasa paredzēt īpašu budžetu 
tūrismam, lai radītu MVU stingru pamatu 
un šajā nozarē nodrošinātu labākas 
iespējas;

Or. ro

Grozījums Nr. 72
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver, ka mazapdzīvotās 
teritorijās, kurās parasti trūkst kvalitatīvas 
transporta infrastruktūras un 
pakalpojumu, iedzīvotāji izmanto 
personiskos transportlīdzekļus; atgādina, 
ka būtu jāpalielina publiskā kolektīvā 
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transporta pakalpojumu biežums, lai 
uzlabotu šo mazapdzīvoto teritoriju 
savienotību un piekļūstamību; aicina 
Komisiju šos īpašos apstākļus ņemt vērā 
dažādās transporta jomas likumdošanas 
iniciatīvās saistībā ar viedu un ilgtspējīgu 
mobilitāti; aicina dalībvalstis iekļaut šīs 
vajadzības un problēmas savos valsts 
plānos;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b mudina Komisiju, dalībvalstis un 
— attiecīgos gadījumos — reģionus un 
vietējās pašvaldības izmantot kohēzijas 
politiku, lai īstenotu tādus transporta un 
infrastruktūras projektus, kas, cilvēku 
pārvietošanās vajadzības īsteno ar 
ārkārtīgu cieņu pret dabu un tās 
ekosistēmām; uzskata, ka dalībvalstīm un 
— attiecīgos gadījumos — reģioniem un 
vietējām pašvaldībām vienmēr būtu jārod 
labākais līdzsvars starp vajadzīgu uzlabot 
un paplašināt infrastruktūru un dabas un 
ekosistēmu saglabāšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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5.b mudina atbalstīt ilgstošu 
pārkārtošanos no autoceļu 
pārvadājumiem uz dzelzceļa un iekšzemes 
ūdensceļu pārvadājumiem, kā izklāstīts 
Eiropas zaļajā kursā; prasa kohēzijas 
fondu līdzekļus prioritārā kārtā piešķirt 
darbībām, kuras atbalsta multimodālus 
un digitālus risinājumus un darbības, kas 
veido, modernizē un pabeidz dzelzceļu un 
iekšējie ūdensceļu infrastruktūras 
savienojumu izveidi ar ostām un citiem 
multimodāliem mezgliem, lai veicinātu 
transporta veidu maiņu;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Anna Deparnay-Grunenberg

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b atbalsta kohēzijas fondu līdzekļu 
izlietošanu ilgtspējīgai pilsētu mobilitātei, 
piemēram, izmantojot spēkā esošos 
ilgtspējīgas pilsētu mobilitātes plānus, un 
uzskata, ka šāda finansējuma apmērs 
būtu jāpalielina, lai to varētu izmantot 
vairāku pilsētu teritorijās; mudina 
turpināt izstrādāt efektīvus ilgtspējīgas 
mobilitātes risinājumus arī Savienības 
lauku apvidos un mazapdzīvotās 
teritorijās;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

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

5.b atzinīgi vērtē noteikumu kopumu, 
kas pašreiz aptver 7 ES fondus, ko īsteno 
partnerībā ar dalībvalstīm ("dalītā 
pārvaldība"); atzinīgi vērtē arī Komisijas 
priekšlikumu atvieglot kontroli 
programmām, kuru rezultāti ir labi, 
vairāk paļaujoties uz valstu sistēmām un 
paplašinot vienotās revīzijas principa 
piemērošanu, lai novērstu pārbaužu 
dublēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Rovana Plumb, Vera Tax

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver vietējo un reģionālo 
pašvaldību (LRA) nozīmi klimata 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 
jomā, izmantojot holistiskas reģionālās 
integrācijas stratēģijas, lai garantētu 
ilgtspējīgu attīstību, nevienu neatstājot 
novārtā;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, 
Johan Danielsson

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c uzsver, ka inovācijai un 
digitalizācijai ir ļoti liela nozīme 
transporta nozares dekarbonizācijā 
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saskaņā ar Eiropas zaļā kursa mērķiem; 
uzsver nepieciešamību pastiprināt 
kohēzijas fondu finansiālo atbalstu 
pētniecībai un inovācijai, kas vērsta uz 
mazemisiju un bezemisiju mobilitātes 
risinājumu izstrādi, jo īpaši pievēršoties 
progresīvajām tehnoloģijām un viedajai 
mobilitātei visos transporta veidos, tostarp 
tādām alternatīvajām degvielām kā 
akumulatori un ūdeņradis, kā arī 
ilgtspējīgiem infrastruktūras projektiem; 
prasa izslēgt no kohēzijas politikas 
finansējuma investīcijas fosilajās 
degvielās;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Rovana Plumb, Vera Tax

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c atgādina, ka ir svarīgi atbalstīt 
tūrisma nozari, tostarp ar investīcijām, 
kas veicina nozares un tās vērtību ķēžu 
atveseļošanu, konkurētspēju ilgtermiņā 
un ilgtspēju, atbalstot darbības, kas 
veicina ilgtspējīgu, pieejamu, inovatīvu un 
digitālu tūrismu, tostarp ekotūrismu, 
lauku tūrismu, jūras tūrismu, kultūras 
tūrismu, velotūrismu un tūrismu, 
izmantojot dzelzceļu;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

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

5.c atzinīgi vērtē jauno satvaru 
attiecībā uz projektiem, ar ko ievieš gada 
veikuma pārskatīšanu, rīkojot programmu 
iestāžu un Komisijas politisku dialogu;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, 
Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.d uzskata, ka efektīvs un izmaksu 
ziņā pieejams sabiedriskais transports ir 
galvenais priekšnosacījums, kas palīdzēs 
izveidot ilgtspējīgu pilsētas un lauku 
mobilitāti; uzsver, ka ir jāpalielina 
atbalsts sabiedriskā transporta tīkliem un 
transportlīdzekļu parkiem vietējā un 
reģionālā līmenī, kā arī pārrobežu 
reģioniem, jo tas būtu efektīvs 
instruments pārejā uz mazemisiju 
mobilitāti, jo īpaši lielpilsētās, un 
savienotības nodrošināšanai lauku 
apvidos, lai veicinātu teritoriālo kohēziju; 
mudina finansiāli atbalstīt visaptverošu 
veloceliņu un pārgājienu infrastruktūru;
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5.d uzsver, ka ir svarīgi, lai tālākie 
reģioni turpinātu saņemt īpašu ES 
atbalstu;

Or. en
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5.e uzskata, ka dzelzceļa transportam 
vajadzētu būt reālai alternatīvai 
individualizētiem transporta veidiem un 
neliela un vidēja attāluma lidojumiem; 
tādēļ mudina veikt pasākumus un sniegt 
finansiālo atbalstu, lai no jauna aktivizētu 
vietējās, reģionālās un starpreģionālās 
dzelzceļa līnijas, tādējādi uzlabojot vietējo, 
reģionālo un valstu iestāžu pārrobežu 
sadarbību, no jauna izveidotu Eiropas 
nakts vilcienu tīklu, izstrādātu vienotu un 
pārredzamu biļešu rezervācijas sistēmu 
un veicinātu ilgtspējīgu tūrismu; mudina 
rīkoties, lai dzelzceļa transports kļūtu 
lētāks, efektīvāks un pievilcīgāks un 
palīdzētu samazināt negadījumu skaitu un 
CO2 emisijas;

Or. en


