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7.12.2018 A8-0409/41 

Grozījums Nr.  41 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

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

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 

attīstīt un modernizēt Eiropas 

komunikāciju tīklu transporta, enerģētikas 

un digitālajā jomā un veicināt pārrobežu 

sadarbību atjaunojamo energoresursu 

enerģijas jomā, ņemot vērā ilgttermiņa 

dekarbonizācijas saistības un liekot 

uzsvaru uz starpnozaru sinerģijām. 

1. Programmas vispārīgais mērķis ir 

attīstīt un modernizēt valstu un Eiropas 

komunikāciju tīklu transporta, enerģētikas 

un digitālajā jomā, kam ir stratēģiska 

nozīme dalībvalstu attīstībā, jo īpaši 

publiskās politikas nozaru stratēģisko 

attīstību, un veicināt pārrobežu sadarbību 

atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā, 

ņemot vērā ilgtermiņa dekarbonizācijas 

saistības un liekot uzsvaru uz starpnozaru 

sinerģijām. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/42 

Grozījums Nr.  42 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

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

Regulas priekšlikums 

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

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ii) 11 285 493 000 EUR pārvieto no 

Kohēzijas fonda, lai atbilstīgi šai regulai 

izmantotu vienīgi tajās dalībvalstīs, kuras 

ir tiesīgas saņemt finansējumu no 

Kohēzijas fonda,  

svītrots 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/43 

Grozījums Nr.  43 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

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

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – iii punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

iii) 6 500 000 000 EUR no aizsardzības 

kopas konkrētajam mērķim, kas minēts 

3. panta 2. punkta a) apakšpunkta 

ii) punktā; 

iii) 17 785 493 000 EUR no drošības 

un aizsardzības budžeta pozīcijas 

konkrētajam mērķim, kas minēts 3. panta 

2. punkta a) apakšpunkta i) punktā; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/44 

Grozījums Nr.  44 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

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

Regulas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Komisija neatkāpjas no summas, 

kas minēta šā panta 2. punkta 

a) apakšpunkta ii) punktā. 

svītrots 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/45 

Grozījums Nr.  45 

MembersJoão Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis 

Sylikiotis, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

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

Regulas priekšlikums 

4. pants – 7. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. No Kohēzijas fonda pārvietoto 

summu apgūst saskaņā ar šo regulu, 

ievērojot 8. punktu un neskarot 14. panta 

2. punkta b) apakšpunktu. 

svītrots 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/46 

Grozījums Nr.  46 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, 

Sofia Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

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 aizsardzības kopas, 30 % no 

minētajām summām nekavējoties padara 

pieejamas visām dalībvalstīm, kuras ir 

tiesīgas saņemt finansējumu, 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. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/47 

Grozījums Nr.  47 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

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

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Programmu īsteno atbilstoši tiešas 

pārvaldības principam saskaņā ar Finanšu 

regulu vai atbilstoši netiešas pārvaldības 

principam kopā ar struktūrām, kas minētas 

Finanšu regulas [61. panta 1. punkta 

c) apakšpunktā]. 

1. Programmu īsteno atbilstoši tiešas 

un dalītas pārvaldības principam saskaņā 

ar Finanšu regulu vai atbilstoši netiešas 

pārvaldības principam kopā ar struktūrām, 

kas minētas Finanšu regulas [61. panta 

1. punkta c) apakšpunktā]. Dalītas 

pārvaldības gadījumā finansējums ir 

jāsadala pa valstīm, un vispārējais 

apjoms, kas tam jāparedz, ir ne mazāk kā 

50 % no kopējām programmas 

apropriācijām. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/48 

Grozījums Nr.  48 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

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

Regulas priekšlikums 

16. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dotācijas var izmantot kombinācijā 

ar finansējumu no Eiropas investīciju 

bankas vai valsts attīstību veicinošām 

bankām, vai citām attīstības un publiskām 

finanšu iestādēm, kā arī no privātā sektora 

finanšu iestādēm un investoriem, tostarp 

publiskām un privātām partnerībām. 

1. Dotācijas var izmantot kombinācijā 

ar finansējumu no Eiropas investīciju 

bankas vai valsts attīstību veicinošām 

bankām, vai citām attīstības un publiskām 

finanšu iestādēm, kā arī no privātā sektora 

finanšu iestādēm un investoriem. 

Or. pt 

 

 


