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Grozījums Nr.  105 

Angelo Ciocca 

ENF 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 

Pielikums – I daļa – tabula – Transports – Konkrētie mērķi – 2. rinda 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts 

Nozares Konkrētie mērķi Rādītāji 

Transports 

 

 

 

 

 

Efektīvi un savstarpēji 

savienoti tīkli un 

infrastruktūra viedai, 

ilgtspējīgai, iekļaujošai 

un drošai mobilitātei 

Pārrobežu un trūkstošie savienojumi, uz 

ko attiecas EISI atbalsts (t. sk. darbības, 

kas saistītas ar pilsētu mezgliem, jūras 

ostām, iekšzemes ostām un TEN-T 

pamattīkla dzelzceļa termināļiem) (skaits) 

EISI atbalstītās darbības, kas sekmē 

transporta digitalizāciju (skaits) 

Alternatīvas degvielas piegādes punkti, 

kas jāuzbūvē vai jāmodernizē ar EISI 

atbalstu (skaits) 

EISI atbalstītās darbības, kas sekmē 

satiksmes drošību (skaits) 

Pielāgošanās militārās 

mobilitātes prasībām 

Transporta infrastruktūras komponenti, 

kas pielāgoti atbilstoši militārās 

mobilitātes prasībām (skaits) 

 

Grozījums 

Nozares Konkrētie mērķi Rādītāji 

Transports 

 

 

 

 

 

Efektīvi un savstarpēji 

savienoti tīkli un 

infrastruktūra gudrai, 

ilgtspējīgai, iekļaujošai, 

drošai un aizsargātai 

mobilitātei 

Pārrobežu un trūkstošie savienojumi, uz 

ko attiecas EISI atbalsts (t. sk. darbības, 

kas saistītas ar pilsētu mezgliem, jūras 

ostām, iekšzemes ostām un TEN-T 

pamattīkla dzelzceļa termināļiem) (skaits) 

EISI atbalstītās darbības, kas sekmē 

transporta digitalizāciju (skaits) 

Ar EISI atbalstu uzbūvētie vai 



 

AM\1171639LV.docx  PE631.579v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

modernizētie alternatīvas degvielas 

uzpildes punkti (skaits) 

EISI atbalstītās darbības, kas sekmē 

satiksmes drošību (skaits) 

Pielāgošanās 

aizsardzības mobilitātes 

prasībām 

Transporta infrastruktūras komponenti, 

kas pielāgoti atbilstoši militārās 

mobilitātes prasībām (skaits) 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/106 

Grozījums Nr.  106 

Angelo Ciocca 

ENF 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 

Pielikums – I daļa – tabula – Transports – Konkrētie mērķi – 2. rinda – 3. sleja 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts 

Nozares Konkrētie mērķi Rādītāji 

Transports 

 

 

 

 

 

Efektīvi un savstarpēji 

savienoti tīkli un 

infrastruktūra viedai, 

ilgtspējīgai, iekļaujošai 

un drošai mobilitātei 

Pārrobežu un trūkstošie savienojumi, uz 

ko attiecas EISI atbalsts (t. sk. darbības, 

kas saistītas ar pilsētu mezgliem, jūras 

ostām, iekšzemes ostām un TEN-T 

pamattīkla dzelzceļa termināļiem) (skaits) 

EISI atbalstītās darbības, kas sekmē 

transporta digitalizāciju (skaits) 

Alternatīvas degvielas piegādes punkti, 

kas jāuzbūvē vai jāmodernizē ar EISI 

atbalstu (skaits) 

EISI atbalstītās darbības, kas sekmē 

satiksmes drošību (skaits) 

Pielāgošanās militārās 

mobilitātes prasībām 

Transporta infrastruktūras komponenti, 

kas pielāgoti atbilstoši militārās 

mobilitātes prasībām (skaits) 
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Grozījums 

Nozares Konkrētie mērķi Rādītāji 

Transports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektīvi un savstarpēji 

savienoti tīkli un 

infrastruktūra viedai, 

ilgtspējīgai, iekļaujošai, 

drošai un aizsargātai 

mobilitātei 

Pārrobežu un trūkstošie savienojumi, uz 

ko attiecas EISI atbalsts (t. sk. darbības, 

kas saistītas ar pilsētu mezgliem, jūras 

ostām, iekšzemes ostām un TEN-T 

pamattīkla dzelzceļa termināļiem) (skaits) 

EISI atbalstītās darbības, kas sekmē 

transporta digitalizāciju (skaits) 

Ar EISI atbalstu uzbūvētie vai 

modernizētie alternatīvas degvielas 

uzpildes punkti (skaits) 

EISI atbalstītās darbības, kas sekmē 

satiksmes drošību (skaits) 

Pielāgošanās militārās 

mobilitātes prasībām 

Transporta infrastruktūras komponenti, 

kas pielāgoti atbilstoši aizsardzības 

mobilitātes prasībām (skaits) 

Or. en 


