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7.12.2018 A8-0409/86 

Grozījums Nr.  86 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

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

Regulas priekšlikums 

29. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(29) Ar darbībām, kas veicina kopīgu 

interešu projektus digitālās savienotības 

infrastruktūras jomā, ievieš tehnoloģiju, 

kas ir vispiemērotākā konkrētajam 

projektam, vienlaikus veidojot līdzsvaru 

starp progresīvākajām tehnoloģijām datu 

plūsmas kapacitātes, pārraides drošības, 

tīkla noturības un izmaksu efektivitātes 

ziņā, un tās būtu jānosaka par prioritāti 

darba programmās, ņemot vērā šajā regulā 

noteiktos kritērijus. Ļoti augstas 

veiktspējas tīklu izvēršanā var ietvert 

pasīvo infrastruktūru, ņemot vērā to, ka 

maksimāli jāpalielina sociālekonomiskie, 

kā arī vides ieguvumi. Visbeidzot, nosakot 

prioritātes darbībām, ņem vērā iespējamās 

pozitīvās papildu sekas savienotības ziņā, 

piemēram, kad izvērsts projekts var uzlabot 

nākotnē veicamo izvēršanu ekonomisko 

pamatojumu, veicinot teritoriju un 

iedzīvotāju pārklājumu apgabalos, kas līdz 

šim nav bijuši aptverti. 

(29) Ar darbībām, kas veicina kopīgu 

interešu projektus digitālās savienotības 

infrastruktūras jomā, ievieš labāko 

pieejamo tehnoloģiju attiecībā uz cilvēka 

veselības un vides aizsardzību, vienlaikus 

veidojot līdzsvaru starp vismodernākajām 

tehnoloģijām datu plūsmas kapacitātes, 

pārraides drošības, tīkla noturības, 

kiberdrošības, izmaksu efektivitātes un 

sociālās atdeves ziņā, un tās būtu jānosaka 

par prioritāti darba programmās, ņemot 

vērā šajā regulā noteiktos kritērijus. Ļoti 

augstas veiktspējas tīklu izvēršanā var 

ietvert pasīvo infrastruktūru, ņemot vērā to, 

ka maksimāli jāpalielina 

sociālekonomiskie, kā arī vides ieguvumi. 

Visbeidzot, nosakot prioritātes darbībām, 

ņem vērā iespējamās pozitīvās papildu 

sekas savienotības ziņā, piemēram, kad 

izvērsts projekts var uzlabot nākotnē 

veicamo izvēršanu ekonomisko 

pamatojumu, veicinot teritoriju un 

iedzīvotāju pārklājumu apgabalos, kas līdz 

šim nav bijuši aptverti. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/87 

Grozījums Nr.  87 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

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

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Kopīgu interešu projekti digitālās 

savienotības infrastruktūras jomā atbilst 

šādiem kritērijiem: 

 (a) tie balstās uz piesardzības principu 

un uz principu, ka jāveic preventīvi 

pasākumi, lai ņemtu vērā iespējamos 

draudus cilvēku, dzīvnieku vai augu 

veselībai vai aizsargātu vidi; 

 (b) tie veicina 3. panta 2. punkta 

c) apakšpunktā noteiktā konkrētā mērķa 

sasniegšanu; 

 (c) tajos izmanto labāko pieejamo 

tehnoloģiju, vienlaikus piedāvājot 

vislabāko līdzsvaru starp datu plūsmas 

kapacitāti, pārraides drošību, tīkla 

noturību, kiberdrošību, veselības un vides 

aizsardzību, izmaksu efektivitāti un 

sociālo atdevi. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/88 

Grozījums Nr.  88 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

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

Regulas priekšlikums 

8. pants – 3. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) darbībām, kuras veicina pieeju ļoti 

augstas veiktspējas tīkliem, kas spēj 

nodrošināt gigabitu savienotību 

sociālekonomiskajiem virzītājspēkiem, 

piešķir prioritāti, atbilstoši pielikuma 

V daļai ņemot vērā sociālekonomisko 

virzītājspēku funkciju, uz šādas 

savienotības pamata pieejamo digitālo 

pakalpojumu un lietojumprogrammu 

nozīmīgumu un potenciālos 

sociālekonomiskos ieguvumus 
iedzīvotājiem, uzņēmumiem un vietējām 

kopienām, tostarp iespējamo pozitīvo 

netiešo ietekmi savienotības ziņā; 

(a) darbībām, kuras veicina pieeju ļoti 

augstas veiktspējas tīkliem, kas spēj 

nodrošināt gigabitu savienotību, tostarp 5G 

vai citu modernāko mobilo savienotību, 
sociālekonomiskajiem virzītājspēkiem, 

piešķir prioritāti. Savienības globālajā 

konkurētspējā un spējā absorbēt 

investīcijas papildus 

sociālekonomiskajiem virzītājspēkiem 

jāņem vērā uz šādas savienotības pamata 

pieejamo digitālo pakalpojumu un 

lietojumu nozīmīgums un potenciālie 

sociālekonomiskie ieguvumi 
iedzīvotājiem, uzņēmumiem un vietējām 

kopienām, tostarp iespējamās pozitīvās 

papildu sekas attiecībā uz savienotību, kā 

arī labākie drošuma standarti cilvēka 

veselības un vides aizsardzības jomā 

atbilstoši pielikuma V daļai; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/89 

Grozījums Nr.  89 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

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

Regulas priekšlikums 

8. pants – 3. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) attiecībā uz darbībām, kas veicina 

5G sistēmu izvēršanu, prioritāti piešķir 5G 

koridoru izvēršanai sauszemes transporta 

maģistrālēs, tostarp Eiropas transporta 

tīklos. Ņem vērā arī to, ciktāl darbība 

veicina pārklājuma nodrošināšanu 

lielākajās transporta maģistrālēs, ļaujot 

nepārtraukti nodrošināt sinerģijas digitālos 

pakalpojumus, vienlaikus maksimāli 

palielinot potenciālo pozitīvo netiešo 

ietekmi uz teritorijām un iedzīvotājiem 

projekta izvēršanas teritorijas apkaimē. 

Indikatīvs to projektu saraksts, kas var gūt 

labumu no atbalsta, ir ietverts pielikuma 

V daļā; 

(c) attiecībā uz darbībām, kas veicina 

5G sistēmu izvēršanu, prioritāti piešķir 5G 

koridoru izvēršanai sauszemes transporta 

maģistrālēs, tostarp Eiropas transporta 

tīklos un sociālekonomiskos centros. Ņem 

vērā arī to, ciktāl darbība veicina 

pārklājuma nodrošināšanu lielākajās 

transporta maģistrālēs, ļaujot nepārtraukti 

nodrošināt sinerģijas digitālos 

pakalpojumus, vienlaikus maksimāli 

palielinot potenciālās pozitīvās papildu 

sekas un minimizējot bažas veselības un 

vides jomā teritorijām un iedzīvotājiem 

projekta izvēršanas teritorijas apkaimē. 

Indikatīvs to projektu saraksts, kas var gūt 

labumu no atbalsta, ir ietverts pielikuma 

V daļā; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/90 

Grozījums Nr.  90 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

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

Regulas priekšlikums 

8. pants – 3. punkts – e apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) attiecībā uz ļoti augstas veiktspējas 

tīklu pārklājumu prioritāti piešķir 

darbībām, kas veicina teritoriju un 

iedzīvotāju pārklājumu, apgriezti 

proporcionāli dotācijas atbalstam, kas būtu 

vajadzīgs, lai projektu varētu īstenot, 

salīdzinājumā ar piemērojamo maksimālo 

līdzfinansējuma likmi, kura noteikta 

14. pantā. Ņem vērā arī to, ciktāl darbība 

veicina teritorijas un iedzīvotāju vispārēja 

pārklājuma nodrošināšanu konkrētā 

projekta izvēršanas teritorijā, vienlaikus 

maksimāli palielinot potenciālo pozitīvo 

netiešo ietekmi uz teritorijām un 

iedzīvotājiem projekta izvēršanas teritorijas 

apkaimē; 

(e) attiecībā uz ļoti augstas veiktspējas 

tīklu pārklājumu prioritāti piešķir 

darbībām, kas veicina teritoriju un 

iedzīvotāju pārklājumu, apgriezti 

proporcionāli dotācijas atbalstam, kas būtu 

vajadzīgs, lai projektu varētu īstenot, 

salīdzinājumā ar piemērojamo maksimālo 

līdzfinansējuma likmi, kura noteikta 

14. pantā. Ņem vērā arī to, ciktāl darbība 

palīdz nodrošināt teritorijas un iedzīvotāju 

vispārēju pārklājumu konkrētā projekta 

izvēršanas teritorijā, vienlaikus maksimāli 

palielinot potenciālās pozitīvās papildu 

sekas un minimizējot bažas veselības un 

vides jomā teritorijām un iedzīvotājiem 

projekta izvēršanas teritorijas apkaimē; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/91 

Grozījums Nr.  91 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

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

Regulas priekšlikums 

9. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Enerģētikas nozarē Savienības 

finansiālo atbalstu atbilstoši šai regulai var 

saņemt šādas darbības: 

3. Enerģētikas nozarē Savienības 

finansiālo atbalstu atbilstoši šai regulai var 

saņemt šādas darbības: 

(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; 

(b) darbības, ar kurām atbalsta 

pārrobežu projektus atjaunojamo 

energoresursu enerģijas jomā, tostarp to 

koncepciju, kā definēts šīs regulas 

pielikuma IV daļā, ievērojot izpildes 

nosacījumus šīs regulas 7. pantā. 

(b) darbības, ar kurām atbalsta 

pārrobežu projektus atjaunojamo 

energoresursu enerģijas jomā, tostarp to 

koncepciju, kā definēts šīs regulas 

pielikuma IV daļā, ievērojot izpildes 

nosacījumus šīs regulas 7. pantā. 

 (ba) darbības, kas saistītas ar 

energoinfrastruktūras projektiem, kuri 

veicina energoefektivitātes uzlabošanu, ja 

šie projekti ietekmē pārrobežu 

elektroenerģijas plūsmu, cita starpā ar 

pieprasījumreakciju un viedajiem tīkliem; 

 Enerģētikas nozarē Savienības finansiālo 

atbalstu atbilstoši šai regulai nevar 

saņemt šādas darbības: 

(i) darbības, kas saistītas ar fosilā 

kurināmā ražošanu, apstrādi, pārvadi, 

sadali, glabāšanu vai sadedzināšanu; 

(ii) darbības, kas saistītas ar 

atjaunojamās un dekarbonizētās gāzes 

projektiem fosilo resursu transportēšanai. 
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Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/92 

Grozījums Nr.  92 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

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

Regulas priekšlikums 

9. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Enerģētikas nozarē Savienības 

finansiālo atbalstu atbilstoši šai regulai var 

saņemt šādas darbības: 

3. Enerģētikas nozarē Savienības 

finansiālo atbalstu atbilstoši šai regulai var 

saņemt šādas darbības: 

(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; 

(b) darbības, ar kurām atbalsta 

pārrobežu projektus atjaunojamo 

energoresursu enerģijas jomā, tostarp to 

koncepciju, kā definēts šīs regulas 

pielikuma IV daļā, ievērojot izpildes 

nosacījumus šīs regulas 7. pantā. 

(b) darbības, ar kurām atbalsta 

pārrobežu projektus atjaunojamo 

energoresursu enerģijas jomā, tostarp to 

koncepciju, kā definēts šīs regulas 

pielikuma IV daļā, ievērojot izpildes 

nosacījumus šīs regulas 7. pantā. 

 (ba) 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; 

 (bb) darbības, kas saistītas ar 

energoinfrastruktūras projektiem, kuri 

veicina energoefektivitātes uzlabošanu, ja 

šie projekti ietekmē pārrobežu 
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elektroenerģijas plūsmu, cita starpā ar 

pieprasījumreakciju un viedajiem tīkliem; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/93 

Grozījums Nr.  93 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide 

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

Regulas priekšlikums 

I pielikums – V daļa – 2. punkts – 1. daļa – 1.a ievilkums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 - atbilst visaugstākajiem drošuma 

standartiem elektromagnētiskā 

piesārņojuma samazināšanas ziņā, lai 

aizsargātu cilvēku veselību un vidi; 

Or. en 

 


