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Grozījums Nr. 1
Gisela Kallenbach

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a. atgādina, ka pilsētu satiksme rada 
70 % no visām siltumnīcefekta gāzēm; 
uzskata, ka siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšana ir iespējama tikai, ja tiks 
mainīts transporta politikas virziens;

Or. de

Grozījums Nr. 2
Gisela Kallenbach

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b. uzsver, ka klimatam labvēlīga pilsētu 
satiksme ir balstīta uz izvairīšanos no 
mobilitātes, pastiprinātas videi draudzīgu 
satiksmes līdzekļu izmantošanas (īpaši 
pārvietošanās kājām vai ar divriteni) un 
sabiedriskā transporta iespēju 
paplašināšanos;

Or. de

Grozījums Nr. 3
Gisela Kallenbach

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

1.c. uzskata, ka pilsētapbūve, veidojot īsus 
ceļus, ir vislabāk piemērota tam, lai 
nodrošinātu pilsētās videi un klimatam 
labvēlīgu mobilitāti;

Or. de

Grozījums Nr. 4
Jan Olbrycht

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atgādina, ka pilsētas transporta politika 
ir pakļauta subsidiaritātes principam, tomēr 
uzsver, ka vietējās varas iestādes nevar 
atrisināt transporta problēmas bez 
sadarbības un koordinācijas Eiropas 
mērogā, tādēļ Komisijai jānodrošina izpēte 
un tiesiskais regulējums, jāfinansē 
pētniecība un jāveicina un jāizplata labas 
prakses izmantošana; prasa Komisijai 
publicēt krājumu ar attiecīgām Eiropas 
reglamentējošām normām;

2. atgādina, ka pilsētas transporta politika 
ir pakļauta subsidiaritātes principam, tomēr 
uzsver, ka vietējās varas iestādes bieži vien
nevar atrisināt transporta problēmas bez 
sadarbības un koordinācijas Eiropas 
mērogā, tādēļ Komisijai jānodrošina izpēte 
un tiesiskais regulējums, jāfinansē 
pētniecība un jāveicina un jāizplata labas 
prakses izmantošana; aicina Komisiju 
publicēt krājumu ar saistošajām šīs 
nozares Eiropas reglamentējošām normām 
un ierosināt reģioniem un pilsētām kopēju 
atsauces sistēmu, kas atvieglotu lēmumu 
pieņemšanas procesu attīstības stratēģiju 
plānošanas un īstenošanas ietvaros;

Or. pl

Grozījums Nr. 5
Grażyna Staniszewska

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. atgādina, ka pilsētas transporta politika 
ir pakļauta subsidiaritātes principam, tomēr 
uzsver, ka vietējās varas iestādes nevar 
atrisināt transporta problēmas bez 
sadarbības un koordinācijas Eiropas 
mērogā, tādēļ Komisijai jānodrošina izpēte 
un tiesiskais regulējums, jāfinansē 
pētniecība un jāveicina un jāizplata labas 
prakses izmantošana; prasa Komisijai 
publicēt krājumu ar attiecīgām Eiropas 
reglamentējošām normām;

2. atgādina, ka pilsētas transporta politika 
ir pakļauta subsidiaritātes principam, tomēr 
uzsver, ka vietējās varas iestādes nevar 
atrisināt transporta problēmas bez 
sadarbības un koordinācijas Eiropas 
mērogā, tādēļ Komisijai jānodrošina izpēte 
un tiesiskais regulējums, jāfinansē 
pētniecība un jāveicina un jāizplata labas 
prakses izmantošana atbilstoši vispārēji 
pieejamiem kritērijiem visās ES 
oficiālajās valodās; prasa Komisijai 
publicēt krājumu ar attiecīgām Eiropas 
reglamentējošām normām;

Or. pl

Grozījums Nr. 6
Iosif Matula

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a. uzskata, ka pilsētu mobilitātes plānam 
jāietver arī starppilsētu tīkli, kas 
nodrošina savienojumu starp lielām 
pilsētām, to ekonomisko attīstību, 
pastāvīgus un netraucētus pasažieru un 
kravu pārvadājumus un tūrisma 
veicināšanu;

Or. ro

Grozījums Nr. 7
Iosif Matula

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. prasa, lai integrētas pieejas princips tiktu 
izmantots uz partnerību balstītā pārvaldībā, 
apvienojot pilsētu, piepilsētu, valsts un 
Eiropas līmeņa pārstāvjus, un lai tiktu 
ņemtas vērā ar transportu saistītas 
problēmas: sociālā integrācija, troksnis, 
konkurētspēja, vide utt.; atkārtoti prasa, lai 
integrēta pieeja būtu obligāta programmu 
izstrādē un ar struktūrfondiem saistītu 
projektu izvēlē;

3. prasa, lai integrētas pieejas princips tiktu 
izmantots uz partnerību balstītā pārvaldībā, 
apvienojot pilsētu, piepilsētu, valsts un
Eiropas līmeņa pārstāvjus, un lai tiktu 
ņemtas vērā ar transportu saistītas 
problēmas: sociālā integrācija, troksnis, 
drošība, konkurētspēja, vide utt.; atkārtoti 
prasa, lai integrēta pieeja būtu obligāta 
programmu izstrādē un ar struktūrfondiem 
saistītu projektu izvēlē;

Or. ro

Grozījums Nr. 8
Gisela Kallenbach

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a. pauž nožēlu, ka pašreizējā plānošanas 
periodā no 2007. līdz 2013. gadam no 
transporta nozarei piešķirtajiem 
struktūrfonda līdzekļiem (EUR 
82 miljardi) pilsētu satiksmei ir plānots 
piešķirt tikai 9 % (EUR 8 miljardi); 
uzskata, ka šī summa ir pārāk maza, lai 
varētu atbilstoši risināt problēmas, kas 
saistītas ar atbilstošu mobilitāti Eiropas 
pilsētās, kā arī nodrošināt vides un 
klimata aizsardzību;

Or. de

Grozījums Nr. 9
Gisela Kallenbach

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

3.b.  konstatē, ka Eiropas ekonomikas 
atveseļošanas plāna ietvaros 
struktūrfondu līdzekļi primāri tiek 
piešķirti ilgtspējīgiem infrastruktūru 
projektiem; aicina dalībvalstis un 
reģionus izmantot ievērojamu šo līdzekļu 
daļu klimatam labvēlīgas pilsētu 
satiksmes izveidošanai;

Or. de

Grozījums Nr. 10
Iosif Matula

Atzinuma projekts
4. punkts — trešā ievilkuma a) un b) apakšpunkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

- izmantot vides, informācijas un sakaru 
tehnoloģijas, lai ievērojami samazinātu 
Eiropas lielpilsētu specifiskās problēmas, 
piemēram, sastrēgumus, ceļu satiksmes 
negadījumus, vides piesārņojumu utt.;
- motivēt reģionālas un valsts iestādes pēc 
iespējas plašāk veicināt divriteņu 
izmantošanu, lai tādējādi mazinātu 
satiksmes noslogojumu un mazinātu vides 
piesārņojumu;

Or. ro
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