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6.12.2018 A8-0409/29 

Grozījums Nr.  29 

Eric Andrieu 

S&D 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 

35. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(35) Savienības līmenī Eiropas 

ekonomikas politikas koordinēšanas 

pusgads ir sistēma, kurā tiek apzinātas 

nacionālās reformu prioritātes un 

uzraudzīta to īstenošana. Atbalstot minētās 

reformu prioritātes, dalībvalstis izstrādā 

savu nacionālo daudzgadu ieguldījumu 

stratēģiju. Minētās stratēģijas būtu 

jāizklāsta kopā ar ikgadējām nacionālajām 

reformu programmām, izmantojot to kā 

veidu, lai iezīmētu un koordinētu 

prioritāros ieguldījumu projektus, kuri 

atbalstāmi ar nacionālo un/vai Savienības 

finansējumu. Tām būtu jāpalīdz saskaņoti 

izmantot Savienības finansējumu un 

maksimāli palielināt pievienoto vērtību no 

finansiālā atbalsta, kas attiecīgi tiks 

saņemts, jo īpaši no Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF), Kohēzijas fonda, 

Eiropas Investīciju stabilizācijas funkcijas, 

InvestEU un Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instrumenta. Finansiālais 

atbalsts būtu jāizmanto saskaņotā veidā, 

attiecīgā gadījumā ievērojot Savienības un 

nacionālos enerģētikas un klimata plānus. 

(35) Savienības līmenī Eiropas 

ekonomikas politikas koordinēšanas 

pusgads ir sistēma, kurā tiek apzinātas 

nacionālās reformu prioritātes un 

uzraudzīta to īstenošana. Atbalstot minētās 

reformu prioritātes, dalībvalstis izstrādā 

savu nacionālo daudzgadu ieguldījumu 

stratēģiju. Minētās stratēģijas būtu 

jāizklāsta kopā ar ikgadējām nacionālajām 

reformu programmām, izmantojot to kā 

veidu, lai iezīmētu un koordinētu 

prioritāros ieguldījumu projektus, kuri 

atbalstāmi ar nacionālo un/vai Savienības 

finansējumu. Tām būtu jāpalīdz saskaņoti 

izmantot Savienības finansējumu un 

maksimāli palielināt pievienoto vērtību no 

finansiālā atbalsta, kas attiecīgi tiks 

saņemts, jo īpaši no Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda (ERAF), Kohēzijas fonda, 

Eiropas Investīciju stabilizācijas funkcijas, 

InvestEU un Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instrumenta. Tāpēc Eiropas 

pusgadā būtu jāievieš sadaļa, kas veltīta 

tam, lai uzraudzītu saskaņotību starp 

valstu ieguldījumu daudzgadu stratēģijām 

un valstu saistībām saskaņā ar EISI, kā 

arī ierosinātu atbilstīgus koriģējošus 

pasākumus. Finansiālais atbalsts būtu 

jāizmanto saskaņotā veidā, attiecīgā 

gadījumā ievērojot Savienības un 
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nacionālos enerģētikas un klimata plānus. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/30 

Grozījums Nr.  30 

Eric Andrieu 

S&D 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 

2. pants – 1. punkts – ra apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (r a) “klimatnoturības nodrošināšana” 

ir projektu ex ante dzīves cikla 

novērtējums ar mērķi pēc iespējas 

samazināt kaitīgo ietekmi un maksimāli 

palielināt ieguvumus no klimata 

pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 

pasākumiem, pamatojoties uz Komisijas 

izstrādātajām vadlīnijām. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/31 

Grozījums Nr.  31 

Eric Andrieu 

S&D 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 – ia punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (i a) veicināt visaptverošu alternatīvās 

degvielas infrastruktūras ieviešanu visā 

Savienības teritorijā saskaņā ar Regulas 

(ES) Nr. 1315/2013 33. pantu, 90 % no 

visām investīcijām saņemot no nozares, 

proti, no ražotājiem, piegādātājiem un 

enerģijas un degvielas ražotājiem. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/32 

Grozījums Nr.  32 

Eric Andrieu 

S&D 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 

2. 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) 7 675 244 000 EUR salīdzināmās 

cenās (8 650 000 000 EUR pašreizējās 

cenās) konkrētajiem mērķiem, kas minēti 

3. panta 2. punkta b) apakšpunktā, un 

vismaz 15% no šīs summas paredz 

pārrobežu projektiem atjaunojamo 

energoresursu enerģijas jomā; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/33 

Grozījums Nr.  33 

Eric Andrieu 

S&D 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 – a apakšpunkts – iiia punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (iii a) darbības sadarbspējas šķēršļu 

novēršanai, jo īpaši, kad tiek radīta 

ietekme uz koridoriem/tīkliem, it īpaši 

attiecībā uz dzelzceļa kravu pārvadājumu 

pieauguma veicināšanu; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/34 

Grozījums Nr.  34 

Eric Andrieu 

S&D 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 – 3. punkts – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) darbības, kas saistītas ar kopīgu 

interešu projektiem, kā noteikts Regulas 

(ES) Nr. 347/2013 14. pantā; 

(a) darbības, kas saistītas ar kopīgu 

interešu projektiem, kā noteikts Regulas 

(ES) Nr. 347/2013 14. pantā, un atbilst 

minētās regulas II pielikuma 1. daļā 

noteiktajai energoinfrastruktūras 

kategorijai; 

(aa) darbības, kuras saistītas ar kopīgu 

interešu projektiem, kā noteikts Regulas 

(ES) Nr. 347/2013 14. pantā, un ietilpst 

tās II pielikuma 2. daļā noteiktajā 

energoinfrastruktūras kategorijā, kuru 

maksimālais finansējums ir 15 % no šīs 

regulas 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā 

noteiktā budžeta un kuras attiecas tikai uz 

pirmo darba programmu, kā arī 

darbībām, kas izmanto tikai ilgtspējīgu 

atjaunojamo energoresursu ūdeņradi vai 

biometānu; 

(ab) darbības, kas saistītas ar enerģētikas 

infrastruktūras projektiem, kuri veicina 

energoefektivitātes uzlabošanu, ja šie 

projekti ietekmē pārrobežu 

elektroenerģijas plūsmas, cita starpā ar 

reakciju uz pieprasījumu un viedajiem 

tīkliem; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/35 

Grozījums Nr.  35 

Eric Andrieu 

S&D 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 

2.a nodaļa (jauna) 

 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 IIa nodaļa 

 11.a pants – Publisko līgumu un/vai 

piegādes līgumu piešķiršana 

 Jebkurš piedāvājums, kas iesniegts 

publiskā iepirkuma un/vai piegādes 

līguma piešķiršanai un kas gūst labumu 

no programmas, ir uzskatāms par 

pieņemamu, ja to trešo valstu izcelsmes 

produktu daļa, ar kurām Savienība nav 

noslēgusi nolīgumu, kas nodrošina 

salīdzināmu un efektīvu piekļuvi 

Savienības uzņēmumiem šo trešo valstu 

tirgos, nepārsniedz 50 % no piedāvājumā 

iekļauto produktu kopējās vērtības. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/36 

Grozījums Nr.  36 

Eric Andrieu 

S&D 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. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Projekti, uz kuriem attiecas EISI 

finansējums un kuri atbilst ES politikas 

nostādnēm, jo īpaši TEN-T regulai, ir 

apliecinājuši Eiropas pievienoto vērtību 

un ir pelnījuši citādu attieksmi saskaņā ar 

Stabilitātes un izaugsmes paktu. Lai 

veicinātu un paātrinātu dalībvalstu, 

reģionu, vietējo iestāžu un citu struktūru 

līdzdalību projekta finansēšanā, šīs 

iemaksas uzskata par vienreizējiem 

pasākumiem un uz tām attiecina 

elastīgumu saskaņā ar pašreizējiem 

Stabilitātes un izaugsmes pakta 

noteikumiem1a. 

 _________________ 

 1a Skatīt Komisijas 2015. gada 13. janvāra 

paziņojumu “Elastīguma vislabākā 

izmantošana saskaņā ar Stabilitātes un 

izaugsmes pakta noteikumiem”. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/37 

Grozījums Nr.  37 

Eric Andrieu 

S&D 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 

27. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Nozaru pamatnostādnes (TEN 

pamatnostādnes), kā arī kopīgu interešu 

projektu sarakstus enerģētikas jomā 

pārskata pirms jaunā izdevumu perioda 

beigām, lai tos pielāgotu enerģētikas un 

klimata jomas 2030. gada mērķiem un 

ilgtermiņa dekarbonizācijas plāniem un 

investīciju vajadzību novērtēšanas, 

projektu novērtēšanas un projektu atlases 

procesā iekļautu principu 

“energoefektivitāte pirmajā vietā”. 

Or. en 


