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6.12.2018 A8-0409/11 

Grozījums Nr.  11 

Angelo Ciocca 

ENF 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. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Programmai būtu jāizvirza mērķis 

atbalstīt ar klimata pārmaiņām saistītus, 

ekoloģiski un sociāli ilgtspējīgus projektus 

un — attiecīgā gadījumā — darbības, kas 

saistītas ar klimata pārmaiņu mazināšanu 

un pielāgošanos tām. Īpaši būtu 

jānostiprina Programmas ieguldījums 

Parīzes nolīguma mērķu un uzdevumu, kā 

arī klimata un enerģētikas jomā 

ierosināto 2030. gada mērķu sasniegšanā 

un ilgtermiņa dekarbonizācijas mērķu 

jomā. 

(3) Programmai būtu jāizvirza mērķis 

atbalstīt ar klimata pārmaiņām saistītus, 

ekoloģiski un sociāli ilgtspējīgus projektus 

un — attiecīgā gadījumā — darbības, kas 

saistītas ar klimata pārmaiņu mazināšanu 

un pielāgošanos tām. Īpaši būtu 

jānostiprina programmas ieguldījums 

mērķu sasniegšanā un ilgtermiņa 

dekarbonizācijas mērķa jomā. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/12 

Grozījums Nr.  12 

Angelo Ciocca 

ENF 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. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 

risināt klimata pārmaiņu problemātiku, 

saskaņā ar ES apņemšanos īstenot 

Parīzes nolīgumu un ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķus šai regulai būtu jāpalīdz 

integrēt rīcību klimata politikas jomā un 

sasniegt to, ka 25 % no visa ES budžeta 

tiek tērēti klimata mērķiem18. Sagaidāms, 

ka saskaņā ar šo programmu veiktie 

pasākumi veidos 60 % no Programmas 

kopējā finansējuma klimata mērķiem, 

pamatojoties citas starpā uz šādiem Rio 

politikas rādītājiem: i) 100 % izdevumiem, 

kas saistīti ar dzelzceļa infrastruktūru, 

alternatīvajām degvielām, 

mazākpiesārņojoša pilsētu transporta, 

elektropārvadi, elektroenerģijas 

uzglabāšanu, viedo energotīklu, CO2 

transportēšanu un atjaunojamo 

energoresursu enerģiju; ii) 40 % iekšzemes 

ūdeņiem un multimodalājiem 

pārvadājumiem, un gāzes infrastruktūrai, ja 

tā palielina atjaunojamā ūdeņraža un 

biometāna izmantošanu. Sagatavojot un 

īstenojot programmu, tiks apzinātas 

attiecīgās darbības, un tās tiks atkārtoti 

izvērtētas attiecīgajos novērtējumu un 

pārskatīšanas procesos. Lai novērstu to, ka 

infrastruktūra nav pasargāta no ilgtermiņa 

klimata pārmaiņu ietekmes, un 

(4) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir 

risināt klimata pārmaiņu problemātiku, šai 

regulai būtu jāpalīdz integrēt rīcību klimata 

politikas jomā un sasniegt to, ka 25 % no 

visa ES budžeta tiek tērēti klimata 

mērķiem18. Sagaidāms, ka saskaņā ar šo 

programmu veiktie pasākumi dos 

ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā, 

pamatojoties cita starpā uz šādiem Rio 

politikas rādītājiem: i) 100 % izdevumiem, 

kas saistīti ar dzelzceļa infrastruktūru, 

alternatīvajām degvielām, tīru pilsētas 

transportu, elektropārvadi, elektroenerģijas 

akumulāciju, viedajiem energotīkliem, CO2 

transportēšanu, atjaunojamo energoresursu 

enerģiju; ii) 40 % iekšzemes ūdensceļiem 

un multimodalājiem pārvadājumiem, un 

gāzes infrastruktūrai, ja tā palielina 

atjaunojamā ūdeņraža un biometāna 

izmantošanu. Sagatavojot un īstenojot 

programmu, tiks apzinātas attiecīgās 

darbības, un tās tiks atkārtoti izvērtētas 

attiecīgajos novērtējumu un pārskatīšanas 

procesos. Lai novērstu to, ka infrastruktūra 

nav pasargāta no ilgtermiņa klimata 

pārmaiņu ietekmes, un nodrošinātu, ka ar 

projektu saistīto siltumnīcefekta gāzu 

emisiju izmaksas ir iekļautas projekta 

ekonomiskā aspekta izvērtēšanā, ar šo 

programmu atbalstītajiem lielajiem 
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nodrošinātu, ka ar projektu saistīto 

siltumnīcefekta gāzu emisiju izmaksas ir 

iekļautas projekta ekonomiskā aspekta 

izvērtēšanā, ar šo programmu atbalstītajiem 

lielajiem projektiem attiecīgā gadījumā 

būtu jāpanāk klimatgatavība, ievērojot 

norādījumos, ko Komisijai būtu jāizstrādā, 

saskaņojot tos ar norādījumiem, kuri 

izstrādāti citām Savienības programmām. 

projektiem būtu jāpanāk klimatgatavība, 

ievērojot norādījumus, kas Komisijai būtu 

jāizstrādā, saskaņojot tos ar norādījumiem, 

kuri attiecīgā gadījumā izstrādāti citām 

Savienības programmām. 

_________________ _________________ 

18 COM(2018) 321, 13. lpp. 18 COM(2018) 321, 13. lpp. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/13 

Grozījums Nr.  13 

Angelo Ciocca 

ENF 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 

6. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Svarīgs šīs programmas uzdevums 

ir palielināt sinerģiju starp transporta, 

enerģētikas un digitālo nozari. Šajā nolūkā 

Programmā būtu jāparedz tādu starpnozaru 

darba programmu pieņemšana, ar kurām 

varētu pievērsties īpašām intervences 

jomām, piemēram, attiecībā uz savienotu 

un automatizētu mobilitāti vai 

alternatīvajām degvielām. Turklāt katrā 

nozarē Programmai būtu jāparedz iespēja 

atzīt par atbilstīgiem dažus papildu 

elementus, kas saistīti ar citu nozari, ja 

šāda pieeja uzlabo ieguldījumu 

sociālekonomisko ieguvumu. Būtu 

jāstimulē sinerģija starp nozarēm, nosakot 

dotācijas piešķiršanas kritērijus darbību 

atlasei. 

(6) Svarīgs šīs programmas uzdevums 

ir palielināt sinerģiju starp transporta, 

enerģētikas un digitālo nozari. Šajā nolūkā 

programmā būtu jāparedz tādu starpnozaru 

darba programmu pieņemšana, ar kurām 

varētu pievērsties īpašām intervences 

jomām, piemēram, attiecībā uz savienotu 

un automatizētu mobilitāti vai 

alternatīvajām degvielām un tehnisko 

neitralitāti. Turklāt katrā nozarē 

programmai būtu jāparedz iespēja atzīt par 

atbilstīgiem dažus papildu elementus, kas 

saistīti ar citu nozari, ja šāda pieeja 

palielina ieguldījumu sociālekonomisko 

ieguvumu. Būtu jāstimulē sinerģija starp 

nozarēm, nosakot dotācijas piešķiršanas 

kritērijus darbību atlasei. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/14 

Grozījums Nr.  14 

Angelo Ciocca 

ENF 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. 

(14) Ievērojot 2017. gada novembra 

Kopīgo paziņojumu par aizsardzības 

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 aizsardzības 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 

civilā un militārā divējāda lietojuma 

transporta infrastruktūras izveidei būtu 

jāizmanto ar programmas starpniecību, 

pamatojoties uz īpašām darba 

programmām, kurās norādītas 

piemērojamās prasības, kas noteiktas 

rīcības plāna kontekstā. 

_________________ _________________ 

24 JOIN(2017) 41 24 JOIN(2017) 41 
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25 JOIN(2018) 5 25 JOIN(2018) 5 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/15 

Grozījums Nr.  15 

Angelo Ciocca 

ENF 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 

20. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Ņemot vērā Savienības 

dekarbonizācijas rīcības plānu, būtiskas ir 

inovatīvas infrastruktūras tehnoloģijas, kas 

veicina pāreju uz mazoglekļa enerģētikas 

un mobilitātes sistēmām un uzlabo 

energoapgādes drošību. Komisija, jo īpaši 

savā 2017. gada 23. novembra 

Paziņojumā par Eiropas energotīklu 

nostiprināšanu28 uzsvēra, ka 

elektroenerģija, kuras ražošanā pusi no 

visa apjoma līdz 2030. gadam veidos 

atjaunojamo energoresursu enerģija, tiks 

izmantota par arvien lielāku virzītājspēku 

to nozaru dekarbonizācijai, kurās līdz šim 

dominēja fosilais kurināmais, piemēram, 

transporta, rūpniecības, kā arī 

siltumapgādes un aukstumapgādes 

nozarē, tāpēc attiecīgi Eiropas 

energoinfrastruktūras politikā arvien 

lielāks uzsvars tiek likts uz 

elektroenerģijas starpsavienojumiem un 

elektroenerģijas akumulācijas un viedo 

energotīklu projektiem. Lai atbalstītu 

Savienības dekarbonizācijas mērķus, 

pienācīga vērība un prioritāte jāpiešķir 

tehnoloģijām un projektiem, kas veicina 

pāreju uz mazoglekļa ekonomiku. Komisija 

izvirzīs mērķi palielināt to viedo 

energotīklu projektu, elektroenerģijas 

akumulācijas projektu, kā arī oglekļa 

(20) Ņemot vērā Savienības 

dekarbonizācijas rīcības plānu, būtiskas ir 

inovatīvas infrastruktūras tehnoloģijas, kas 

veicina pāreju uz mazoglekļa enerģētikas 

un mobilitātes sistēmām un uzlabo 

energoapgādes drošību. Lai atbalstītu 

Savienības dekarbonizācijas mērķus, 

pienācīga vērība un prioritāte jāpiešķir 

tehnoloģijām un projektiem, kas veicina 

pāreju uz mazoglekļa ekonomiku. Komisija 

izvirzīs mērķi palielināt to viedo 

energotīklu projektu, elektroenerģijas 

akumulācijas projektu, kā arī oglekļa 

dioksīda transportēšanas pārrobežu 

projektu skaitu, kuri atbalstāmi 

programmas ietvaros. 
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dioksīda transportēšanas pārrobežu 

projektu skaitu, kuri atbalstāmi 

Programmas ietvaros. 

_________________  

28 COM(2017)0718 final.   

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/16 

Grozījums Nr.  16 

Angelo Ciocca 

ENF 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 

25. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Turklāt, ņemot vērā WiFi4EU 

iniciatīvas panākumus, Programmai būtu 

jāturpina atbalstīt bezmaksas, augstas 

kvalitātes, vietējas bezvadu savienotības 

nodrošināšanu vietējās sabiedriskās dzīves 

centros, tostarp struktūrās, kam ir 

sabiedriska misija, piemēram, publiskās 

iestādēs un sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšanas struktūrās, kā arī plašai 

sabiedrībai pieejamās vietās āra apstākļos, 

lai popularizētu ES digitālo vīziju vietējās 

kopienās. 

(25) Turklāt programmai būtu jāturpina 

atbalstīt bezmaksas, augstas kvalitātes, 

vietējas bezvadu savienotības 

nodrošināšanu vietējās sabiedriskās dzīves 

centros, tostarp struktūrās, kam ir 

sabiedriska misija, piemēram, publiskās 

iestādēs un sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšanas struktūrās, kā arī plašai 

sabiedrībai pieejamās vietās āra apstākļos, 

lai popularizētu ES digitālo vīziju vietējās 

kopienās. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/17 

Grozījums Nr.  17 

Angelo Ciocca 

ENF 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; 

ii) pielāgot TEN-T tīklus aizsardzības 

mobilitātei divējāda lietojuma transporta 

infrastruktūrā; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/18 

Grozījums Nr.  18 

Angelo Ciocca 

ENF 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 – 2. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) līdz 30 615 493 000 EUR 

konkrētajiem mērķiem, kas minēti 3. panta 

2. punkta a) apakšpunktā, šo summu 

sadalot šādi: 

(a) 30 615 493 000 EUR konkrētajiem 

mērķiem, kas minēti 3. panta 2. punkta 

a) apakšpunktā, šo summu sadalot šādi: 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/19 

Grozījums Nr.  19 

Angelo Ciocca 

ENF 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 – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) līdz 8 650 000 000 EUR 

konkrētajiem mērķiem, kas minēti 3. panta 

2. punkta b) apakšpunktā, un līdz 10 % no 

šīs summas paredz pārrobežu projektiem 

atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā; 

(b) 8 650 000 000 EUR konkrētajiem 

mērķiem, kas minēti 3. panta 2. punkta 

b) apakšpunktā, un līdz 10 % no šīs 

summas paredz pārrobežu projektiem 

atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/20 

Grozījums Nr.  20 

Angelo Ciocca 

ENF 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 – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) līdz 3 000 000 000 EUR 

konkrētajiem mērķiem, kas minēti 3. panta 

2. punkta c) apakšpunktā. 

(c) 3 000 000 000 EUR konkrētajiem 

mērķiem, kas minēti 3. panta 2. punkta 

c) apakšpunktā. 

Or. en 

 

 


