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7.12.2018 A8-0409/95 

Grozījums Nr.  95 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 

13.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (13a) Paturot prātā drošuma un drošības 

apdraudējumus, projektos, kas saņem 

Savienības atbalstu, būtu jāietver 

infrastruktūras noturība un uzturēšana. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/96 

Grozījums Nr.  96 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 – 6.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a Šīs Programmas līdzfinansētie 

ieguldījumi — jo īpaši tad, ja tie ir saistīti 

ar uzticamas, drošas un noturīgas 

infrastruktūras uzlabošanu vai klimata 

mērķu sasniegšanu — ir kvalificēti kā 

atbilstīgi ieguldījumi attiecībā uz 

ieguldījumu klauzulas piemērošanu, un 

tos izslēdz no dalībvalstu budžeta stāvokļa 

novērtējuma saskaņā ar Padomes Regulas 

(EK) Nr. 1466/97 5. pantu un Padomes 

Regulas (EK) Nr. 1467/97 2. pantu. Šajā 

punktā minētos ieguldījumus un fiskālos 

pasākumus, ko ievieš saskaņā ar šo 

Programmu, uzskata par atbrīvotiem no 

deficīta un parāda aprēķiniem. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/97 

Grozījums Nr.  97 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 – 9. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

9. Pēc dalībvalstu pieprasījuma 

resursus, kas tām ir piešķirti dalītas 

pārvaldības ietvaros, var pārnest uz 

Programmu. Komisija apgūst minētos 

resursus tieši, saskaņā ar Finanšu regulas 

[62. panta 1. punkta a) apakšpunktu], vai 

netieši, saskaņā ar minēta punkta 

c) apakšpunktu. Ja iespējams, minētos 

resursus izmanto attiecīgās dalībvalsts labā. 

9. Pēc dalībvalsts pieprasījuma 

resursus, kas tai ir piešķirti dalītas 

pārvaldības ietvaros, var pārnest uz 

Programmu. Komisija apgūst minētos 

resursus tieši, saskaņā ar Finanšu regulas 

[62. panta 1. punkta a) apakšpunktu], vai 

netieši, saskaņā ar minēta punkta 

c) apakšpunktu. Minētos resursus izmanto 

tās pašas kategorijas reģionos saskaņā ar 

Regulas [jaunā Kopīgo noteikumu regula] 

102. pantu attiecīgās dalībvalsts labā, un 

piešķir projektam ar tādu pašu mērķi. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/98 

Grozījums Nr.  98 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 – b apakšpunkts – vi punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

vi) darbības, ar kurām īsteno drošu un 

aizsargātu infrastruktūru un mobilitāti, 

tostarp ceļu satiksmes drošību, saskaņā ar 

Regulas (ES) Nr. 1315/2013 34. pantu; 

vi) darbības, ar kurām īsteno drošu un 

aizsargātu infrastruktūru, tostarp 

infrastruktūras uzturēšanas un noturības 

uzlabošanu, un mobilitāti, tostarp ceļu 

satiksmes drošību, saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 1315/2013 34. pantu; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/99 

Grozījums Nr.  99 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 – b apakšpunkts – vii punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

vii) darbības, ar kurām uzlabo 

transporta infrastruktūras noturību pret 

klimata pārmaiņām un dabas katastrofām; 

vii) darbības, ar kurām uzlabo 

transporta infrastruktūras noturību, tostarp 

pret klimata pārmaiņām un dabas 

katastrofām; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/100 

Grozījums Nr.  100 

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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. 

(c) attiecībā uz 3. panta 2. punkta 

a) apakšpunkta ii) punktā minēto konkrēto 

mērķi un saskaņā ar 6.a pantu: 

i) īpaši pasākumi, kas ir daļa no darbības, 

ar ko atbalsta Eiropas transporta tīkla 

daļas, jaunas vai jau esošas, kuras ir 

piemērotas militārajam transportam, lai to 

pielāgotu duālās mobilitātes prasībām un 

šo infrastruktūru varētu izmantot gan 

civilām, gan militārām vajadzībām, 

vienlaikus nodrošinot līdzsvarotu 

ģeogrāfisko sadalījumu visā Savienībā, jo 

īpaši ziemeļu-dienvidu un rietumu-

austrumu asīs; 

ia) darbības, ar kurām uzlabo transporta 

infrastruktūras pieejamību drošības un 

civilās aizsardzības nolūkos; 

ib) darbības, ar kurām palielina noturību 

pret kiberdrošības apdraudējumiem. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/101 

Grozījums Nr.  101 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 – 4.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Šīs programmas ietvaros nefinansē 

projektus, kas saskaņā ar novērtējumu ir 

uzskatāmi par neatgriezeniski kaitīgiem 

videi un veselībai. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/102 

Grozījums Nr.  102 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 

13. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ga) iedzīvotāju un vietējo kopienu 

iesaistīšana, rīkojot sabiedriskās 

apspriešanas, ko veic dalībvalstis vai 

vietējās iestādes; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/103 

Grozījums Nr.  103 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

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 

13. pants – 4. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Transporta nozarē, novērtējot 

priekšlikumu atbilstību piešķiršanas 

kritērijiem, kas minēti 1. punktā, attiecīgā 

gadījumā nodrošina, ka ierosinātās 

darbības saskan ar koridora darba plānu un 

īstenošanas aktiem atbilstoši Regulas (ES) 

Nr. 1315/2013 47. pantam un tajās 

saskaņā ar minētās regulas 45. panta 

8. punktu ņemts vērā atbildīgā Eiropas 

koordinatora atzinums. 

4. Transporta nozarē, novērtējot 

priekšlikumu atbilstību piešķiršanas 

kritērijiem, kas minēti 1. punktā, attiecīgā 

gadījumā nodrošina, ka ierosinātās 

darbības saskan ar koridora darba plānu un 

īstenošanas aktiem atbilstoši Regulas (ES) 

Nr. 1315/2013 47. pantam. 

Or. en 

 

 


