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6.12.2018 A8-0409/3 

Grozījums Nr.  3 

Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Ievērojot 2017. gada novembra 

Kopīgo paziņojumu par militārās 

mobilitātes uzlabošanu Eiropas 

Savienībā24, Militārās mobilitātes rīcības 

plānā, ko 2018. gada 28. martā pieņēma 

Komisija un Savienības Augstā pārstāve 

ārlietās un drošības politikas 

jautājumos25, bija uzsvērts, ka transporta 

infrastruktūras politika rada izdevību 

uzlabot sinerģiju starp aizsardzības 

vajadzībām un TEN-T. Rīcības plānā ir 

paredzēts, ka līdz 2018. gada vidum 

Padome ir aicināta apsvērt un validēt 

militārās prasības saistībā ar transporta 

infrastruktūru un ka līdz 2019. gadam 

Komisijas dienesti norādīs tās Eiropas 

Transporta tīkla daļas, kas ir piemērotas 

militārajam transportam, tostarp esošai 

infrastruktūrai nepieciešamos 

uzlabojumus. Savienības finansējums 

divējāda lietojuma projektu īstenošanai 

būtu jāizmanto ar programmas 

starpniecību, pamatojoties uz īpašām 

darba programmām, kurās norādītas 

piemērojamās prasības, kas noteiktas 

rīcības plāna kontekstā. 

svītrots 

_________________  

24 JOIN(2017) 41  

25 JOIN(2018) 5  
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Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.12.2018 A8-0409/4 

Grozījums Nr.  4 

Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – ii punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(ii) pielāgot TEN-T tīklus militārās 

mobilitātes vajadzībām; 

svītrots 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/5 

Grozījums Nr.  5 

Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 8. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8. Attiecībā uz summām, kas 

pārvietotas no Kohēzijas fonda, 30 % no 

minētajām summām nekavējoties padara 

pieejamas visām dalībvalstīm, kuras ir 

tiesīgas saņemt finansējumu no Kohēzijas 

fonda, lai finansētu transporta 

infrastruktūras projektus atbilstoši šai 

regulai, piešķirot prioritāti pārrobežu un 

iztrūkstošajiem savienojumiem. Līdz 

2023. gada 31. decembrim to projektu 

atlasē, kuri ir tiesīgi saņemt finansējumu, 

ņem vērā valsts piešķīrumus saskaņā ar 

Kohēzijas fondu attiecībā uz 70 % no 

pārvietotajiem resursiem. No 2024. gada 1. 

janvāra resursus, kas pārvietoti 

Programmai un kas nav piešķirti transporta 

infrastruktūras projektam, dara pieejamus 

visām dalībvalstīm, kuras ir tiesīgas saņemt 

finansējumu no Kohēzijas fonda, lai 

finansētu transporta infrastruktūras 

projektus saskaņā ar šo regulu. 

8. Attiecībā uz summām, kas 

pārvietotas no Kohēzijas fonda, 40 % no 

tām nekavējoties padara pieejamas visām 

dalībvalstīm, kuras ir tiesīgas saņemt 

finansējumu no Kohēzijas fonda, lai 

finansētu transporta infrastruktūras 

projektus atbilstoši šai regulai, piešķirot 

prioritāti pārrobežu un iztrūkstošajiem 

savienojumiem. Līdz 2023. gada 

31. decembrim to projektu atlasē, kuri ir 

tiesīgi saņemt finansējumu, ņem vērā valsts 

piešķīrumus saskaņā ar Kohēzijas fondu 

attiecībā uz 60% no pārvietotajiem 

resursiem. No 2024. gada 1. janvāra 

resursus, kas pārvietoti programmai un kas 

nav piešķirti transporta infrastruktūras 

projektam, dara pieejamus visām 

dalībvalstīm, kuras ir tiesīgas saņemt 

finansējumu no Kohēzijas fonda, lai 

finansētu transporta infrastruktūras 

projektus saskaņā ar šo regulu. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/6 

Grozījums Nr.  6 

Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) attiecībā uz 3. panta 2. punkta 

a) apakšpunkta ii) punktā minēto 

konkrēto mērķi: darbības vai īpaši 

pasākumi, kas ir daļa no darbības, ar ko 

atbalsta TEN-T tīkla transporta 

infrastruktūru, lai to pielāgotu militārās 

mobilitātes prasībām un šo infrastruktūru 

varētu izmantot gan civilām, gan 

militārām vajadzībām. 

svītrots 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/7 

Grozījums Nr.  7 

Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 1. punkts – 1. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– 60 % darbībām, kas uzskaitītas 

9. panta 2. punkta a) apakšpunktā: 

“darbības, kas saistītas ar efektīviem un 

savstarpēji savienotiem tīkliem”; 

– 80 % darbībām, kas uzskaitītas 

9. panta 2. punkta a) apakšpunktā: 

“darbības, kas saistītas ar efektīviem un 

savstarpēji savienotiem tīkliem”; 

Or. en 



 

AM\1171553LV.docx  PE631.579v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.12.2018 A8-0409/8 

Grozījums Nr.  8 

Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – II daļa – 1. punkts – 2. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

– 40 % darbībām, kas uzskaitītas 

9. panta 2. punkta b) apakšpunktā: 

“darbības, kas saistītas ar gudru, 

ilgtspējīgu, iekļaujošu un drošu mobilitāti". 

– 20 % darbībām, kas uzskaitītas 

9. panta 2. punkta b) apakšpunktā: 

“darbības, kas saistītas ar gudru, 

ilgtspējīgu, iekļaujošu, drošu un aizsargātu 

mobilitāti”. 

Or. en 

 


