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Grozījums Nr. 104
Michael Cramer

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta izveidei varētu būtiski 
palielināt izaugsmes potenciālu, jo 
veidosies sinerģija starp transporta, 
enerģētikas un telekomunikāciju politiku 
un tās īstenošanu, tādējādi vairojot 
Savienības iesaistīšanās efektivitāti.

(1) Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta izveidei vajadzētu būtiski 
palielināt ilgtspējīgas attīstības potenciālu, 
jo veidosies sinerģija starp transporta, 
enerģētikas un telekomunikāciju politiku 
un tās īstenošanu, tādējādi vairojot 
Savienības iesaistīšanās efektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta izveidei varētu būtiski 
palielināt izaugsmes potenciālu, jo 
veidosies sinerģija starp transporta, 
enerģētikas un telekomunikāciju politiku 
un tās īstenošanu, tādējādi vairojot 
Savienības iesaistīšanās efektivitāti.

(1) Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta izveidei vajadzētu būtiski 
palielināt ilgtspējīgas izaugsmes 
potenciālu, jo veidosies sinerģija starp 
transporta, enerģētikas un 
telekomunikāciju politiku un tās 
īstenošanu, tādējādi vairojot Savienības 
iesaistīšanās efektivitāti.

Or. sv

Grozījums Nr. 106
Jean-Jacob Bicep

Regulas priekšlikums
1. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta izveidei varētu būtiski 
palielināt izaugsmes potenciālu, jo 
veidosies sinerģija starp transporta, 
enerģētikas un telekomunikāciju politiku 
un tās īstenošanu, tādējādi vairojot 
Savienības iesaistīšanās efektivitāti.

(1) Lai panāktu lielāku sociālo un 
teritoriālo kohēziju Savienībā, ļoti svarīga 
ir sinerģija starp transporta, enerģētikas un 
telekomunikāciju politiku un tās 
īstenošanu. Savienības iesaistīšanās ar
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu būtu paredzēta, lai panāktu 
šo sinerģiju, turklāt pēc iespējas pilnīgāk 
ievērojot stingrus sociālos un vides 
standartus.

Or. fr

Grozījums Nr. 107
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta izveidei varētu būtiski 
palielināt izaugsmes potenciālu, jo 
veidosies sinerģija starp transporta, 
enerģētikas un telekomunikāciju politiku 
un tās īstenošanu, tādējādi vairojot 
Savienības iesaistīšanās efektivitāti.

(1) Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta izveidei vajadzētu būtiski 
palielināt ilgtspējīgas un videi draudzīgas 
izaugsmes potenciālu, jo veidosies 
sinerģija starp transporta, enerģētikas un 
telekomunikāciju politiku un tās 
īstenošanu, tādējādi vairojot Savienības 
iesaistīšanās efektivitāti.

Or. en

Pamatojums

ES uzdevums panākt izaugsmi būtu jārisina, vienlaikus cenšoties nodrošināt vides ilgtspēju un 
līdz 2050. gadam panākt zemu oglekļa emisiju ekonomiku, tāpēc sinerģija ir apsveicama, ja tā 
palīdz sasniegt šos mērķus.

Grozījums Nr. 108
Ioannis A. Tsoukalas
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Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta izveidei varētu būtiski 
palielināt izaugsmes potenciālu, jo 
veidosies sinerģija starp transporta, 
enerģētikas un telekomunikāciju politiku 
un tās īstenošanu, tādējādi vairojot 
Savienības iesaistīšanās efektivitāti.

(1) Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta izveidei vajadzētu būtiski 
palielināt izaugsmes un darba vietu 
radīšanas potenciālu, jo veidosies sinerģija 
starp transporta, enerģētikas un 
telekomunikāciju politiku un tās 
īstenošanu, tādējādi vairojot Savienības 
iesaistīšanās efektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Ir steidzami nepieciešama finansiāla 
vienkāršošana, lai varētu izmantot tās 
priekšrocības, ko sniedz iespējamā 
sinerģija ieviešanas, attīstības un 
uzturēšanas jomā visos telekomunikāciju 
un enerģētikas tīklos.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Transporta infrastruktūras politikas 
izstrādē būtu jāņem vērā tās ietekme uz 
vidi, finanšu krīze un no tās izrietošais
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publiskā finansējuma trūkums, 
demogrāfiskās pārmaiņas un 
nepieciešamība nodrošināt pieejamību 
visiem iedzīvotājiem un visiem reģioniem. 
Galvenā uzmanība būtu jāpievērš 
pārdomātiem ieguldījumiem, kas sekmē 
ekonomiskus, sociālus un vides 
ieguvumus īsākā termiņā un rada darba 
vietas, vienlaikus izvairoties no 
kavēšanās, ko rada milzu apjoma projekti, 
kurus nevar pagūt īstenot līdz 2030. gada 
termiņam, kas noteikts attiecībā uz 
pamattīklu.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pilnībā funkcionējošs vienotais tirgus ir 
atkarīgs no mūsdienīgas, augstefektīvas
infrastruktūras, kas savieno Eiropu, jo īpaši 
transporta, enerģētikas un 
telekomunikāciju jomās. Šie izaugsmi 
veicinošie savienojumi nodrošinātu labāku 
piekļuvi iekšējam tirgum un tādējādi vairos 
konkurenci tirgus ekonomikā atbilstīgi 
stratēģijas "Eiropa 2020" mērķiem un 
uzdevumiem.

(2) Pilnībā funkcionējošs vienotais tirgus ir 
atkarīgs no mūsdienīgas, ļoti efektīvas
infrastruktūras, kas savieno Eiropu, jo īpaši 
transporta, enerģētikas un 
telekomunikāciju jomās. Šie izaugsmi 
veicinošie savienojumi nodrošinātu labāku 
piekļuvi iekšējam tirgum un tādējādi 
sekmēs ilgtspējīgāku ekonomiku atbilstīgi 
stratēģijas "Eiropa 2020" mērķiem un 
uzdevumiem.

Or. en

Pamatojums

Ilgtspēja ir plašāks mērķis nekā konkurences nodrošināšana iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 112
Nuno Teixeira
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Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pilnībā funkcionējošs vienotais tirgus ir 
atkarīgs no mūsdienīgas, augstefektīvas
infrastruktūras, kas savieno Eiropu, jo īpaši 
transporta, enerģētikas un 
telekomunikāciju jomās. Šie izaugsmi 
veicinošie savienojumi nodrošinātu labāku 
piekļuvi iekšējam tirgum un tādējādi vairos 
konkurenci tirgus ekonomikā atbilstīgi 
stratēģijas "Eiropa 2020" mērķiem un 
uzdevumiem.

(2) Pilnībā funkcionējošs vienotais tirgus ir 
atkarīgs no mūsdienīgas, ļoti efektīvas
infrastruktūras, kas savieno Eiropu un tās 
reģionus, jo īpaši transporta, enerģētikas 
un telekomunikāciju jomās. Šie izaugsmi 
veicinošie savienojumi nodrošinātu labāku 
piekļuvi iekšējam tirgum un tādējādi vairos 
konkurenci tirgus ekonomikā atbilstīgi 
stratēģijas "Eiropa 2020" mērķiem un
uzdevumiem.

Or. pt

Pamatojums

Pat ja minētais ir Eiropas mēroga instruments, ir svarīgi veicināt visu Eiropas reģionu 
integrāciju un attīstību atbilstoši stratēģijā "Eiropa 2020" noteiktajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 113
Jean-Jacob Bicep

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pilnībā funkcionējošs vienotais tirgus 
ir atkarīgs no mūsdienīgas, augstefektīvas 
infrastruktūras, kas savieno Eiropu, jo 
īpaši transporta, enerģētikas un 
telekomunikāciju jomās. Šie izaugsmi 
veicinošie savienojumi nodrošinātu 
labāku piekļuvi iekšējam tirgum un 
tādējādi vairos konkurenci tirgus 
ekonomikā atbilstīgi stratēģijas 
"Eiropa 2020" mērķiem un uzdevumiem.

(2) Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta izveides mērķis ir palielināt 
ieguldījumus Eiropas tīklos un uzlabot 
sociālo kohēziju Eiropā, balstoties uz 
iedzīvotāju ilgtspējīgu mobilitāti un 
pienācīgiem savienojumiem starp visiem 
reģioniem. Lai panāktu šo mērķi, 
uzlabotu ES pasākumu efektivitāti un 
pienācīgi izmantotu pieejamos līdzekļus, 
ar ESI jānodrošina maksimāla sinerģija 
starp transporta, enerģētikas un 
telekomunikāciju nozarēm, lai mazinātu 
to ietekmi uz vidi un panāktu pēc iespējas 
lielāku efektivitāti.
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Or. fr

Grozījums Nr. 114
Michael Cramer

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pilnībā funkcionējošs vienotais tirgus ir 
atkarīgs no mūsdienīgas, augstefektīvas
infrastruktūras, kas savieno Eiropu, jo īpaši 
transporta, enerģētikas un 
telekomunikāciju jomās. Šie izaugsmi 
veicinošie savienojumi nodrošinātu labāku 
piekļuvi iekšējam tirgum un tādējādi vairos 
konkurenci tirgus ekonomikā atbilstīgi 
stratēģijas "Eiropa 2020" mērķiem un 
uzdevumiem.

(2) Pilnībā funkcionējošs vienotais tirgus ir 
atkarīgs no mūsdienīgas, ļoti efektīvas
infrastruktūras, kas savieno Eiropu, jo īpaši 
transporta, enerģētikas un 
telekomunikāciju jomās. Šie uzlabotie
savienojumi nodrošinātu labāku piekļuvi 
iekšējam tirgum un tādējādi vairos 
konkurenci tirgus ekonomikā atbilstīgi 
stratēģijas "Eiropa 2020" mērķiem un 
uzdevumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pilnībā funkcionējošs vienotais tirgus ir 
atkarīgs no mūsdienīgas, augstefektīvas
infrastruktūras, kas savieno Eiropu, jo īpaši 
transporta, enerģētikas un 
telekomunikāciju jomās. Šie izaugsmi 
veicinošie savienojumi nodrošinātu labāku 
piekļuvi iekšējam tirgum un tādējādi vairos 
konkurenci tirgus ekonomikā atbilstīgi 
stratēģijas "Eiropa 2020" mērķiem un 
uzdevumiem.

(2) Pilnībā funkcionējošs vienotais tirgus ir 
atkarīgs no mūsdienīgas, ļoti efektīvas
infrastruktūras, kas savieno Eiropu, jo īpaši 
transporta, enerģētikas un 
telekomunikāciju jomās. Šie izaugsmi 
veicinošie savienojumi nodrošinātu labāku 
piekļuvi iekšējam tirgum, veicinās 
pārrobežu mijiedarbību un tādējādi vairos 
konkurenci tirgus ekonomikā atbilstīgi 
stratēģijas "Eiropa 2020" mērķiem un 
uzdevumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 116
Franck Proust

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instruments attiecas uz prioritārām 
rūpniecības nozarēm Eiropā. Tas kļūs par 
svarīgu instrumentu, lai izveidotu tādu 
Eiropas rūpniecības politiku, kas sekmē 
ilgtspējīgu izaugsmi. 

Or. fr

Grozījums Nr. 117
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta izveides mērķis ir paātrināt 
investīcijas Eiropas komunikāciju tīklos 
un piesaistīt publiskā un privātā sektora 
finansējumu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis apgalvojums ir lieks, jo iepriekšējā apsvērumā instrumenta mērķi izskaidroti labāk.

Grozījums Nr. 118
Jean-Jacob Bicep

Regulas priekšlikums
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta izveides mērķis ir paātrināt 
investīcijas Eiropas komunikāciju tīklos 
un piesaistīt publiskā un privātā sektora 
finansējumu.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 119
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta izveides mērķis ir paātrināt 
investīcijas Eiropas komunikāciju tīklos un 
piesaistīt publiskā un privātā sektora 
finansējumu.

(3) Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta izveides mērķis ir palielināt 
tiesisko noteiktību un paātrināt investīcijas 
Eiropas komunikāciju tīklos un piesaistīt 
publiskā un privātā sektora finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta izveides mērķis ir paātrināt 
investīcijas Eiropas komunikāciju tīklos un 
piesaistīt publiskā un privātā sektora 
finansējumu.

(3) Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta izveides mērķis ir paātrināt 
investīcijas Eiropas komunikāciju tīklos, 
vairot to sinerģiju un piesaistīt publiskā un 
privātā sektora finansējumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 121
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Enerģētikas un transporta nozarē 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentam būtu ne tikai jāpalīdz 
sasniegt pašreizējos mērķus attiecībā uz 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanu par 20 %, 
energoefektivitātes uzlabošanu par 20 % 
un 20 % enerģijas ieguvi no 
atjaunojamiem enerģijas avotiem, bet arī 
jārada pamats klimata un enerģētikas 
politikas sistēmai laika posmā pēc 
2020. gada, kad turpmākā attīstība 
attiecībā uz atjaunojamiem enerģijas 
avotiem un ar klimatu saistīto emisiju 
jomā kļūs izšķiroši svarīga.

Or. sv

Grozījums Nr. 122
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Komisija ir apņēmusies klimata 
pārmaiņu jautājumus iestrādāt Savienības 
izdevumu programmās un vismaz 20 % no 
Savienības budžeta novirzīt ar klimatu 
saistītiem mērķiem. Ir svarīgi nodrošināt, 
ka, sagatavojot, izstrādājot un īstenojot 
kopējas ieinteresētības projektus, tiek 
sekmēta klimata pārmaiņu mazināšana, 
pielāgošanās klimata pārmaiņām, risku 
novēršana un vadība. Šajā regulā 
iztirzātajiem ieguldījumiem infrastruktūrā 
būtu jāveicina pāreja uz tādu ekonomiku 

(5) Komisija ir apņēmusies klimata 
pārmaiņu jautājumus iestrādāt Savienības 
izdevumu programmās un vismaz 20 % no 
Savienības budžeta novirzīt ar klimatu 
saistītiem mērķiem. Ir svarīgi nodrošināt, 
ka, sagatavojot, izstrādājot un īstenojot 
kopīgu interešu projektus, tiek sekmēta 
klimata pārmaiņu mazināšana, 
pielāgošanās klimata pārmaiņām, risku 
novēršana un vadība. Šajā regulā 
paredzētajiem ieguldījumiem infrastruktūrā 
būtu jāveicina pāreja uz tādu ekonomiku 
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un sabiedrību, kas rada zemas CO2 emisijas 
un ir noturīga pret klimata pārmaiņām un 
katastrofām.

un sabiedrību, kas rada zemas CO2 emisijas  
un ir noturīga pret klimata pārmaiņām un 
katastrofām, nepalielinot noteiktu Eiropas 
reģionu, piemēram, tālāko un salu 
reģionu nošķirtību.

Or. pt

Pamatojums

Ar pasākumiem un darbībām zemu oglekļa emisiju sabiedrības un ekonomikas veicināšanai 
nevajadzētu palielināt to reģionu izolāciju, kuri jau tā ir tālu no iekšējā tirgus.

Grozījums Nr. 123
Jean-Jacob Bicep

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Komisija ir apņēmusies klimata 
pārmaiņu jautājumus iestrādāt Savienības 
izdevumu programmās un vismaz 20 % no 
Savienības budžeta novirzīt ar klimatu 
saistītiem mērķiem. Ir svarīgi nodrošināt, 
ka, sagatavojot, izstrādājot un īstenojot 
kopējas ieinteresētības projektus, tiek 
sekmēta klimata pārmaiņu mazināšana, 
pielāgošanās klimata pārmaiņām, risku 
novēršana un vadība. Šajā regulā 
iztirzātajiem ieguldījumiem infrastruktūrā 
būtu jāveicina pāreja uz tādu ekonomiku 
un sabiedrību, kas rada zemas 
CO2 emisijas un ir noturīga pret klimata 
pārmaiņām un katastrofām.

(5) Jāņem vērā tas, ka prioritāte ir 
Eiropas politikas virzienu vispārējā 
ietekme uz vidi, un ka Savienība ir 
apņēmusies vismaz 20 % no Savienības 
budžeta novirzīt ar klimatu saistītiem 
mērķiem. Ir svarīgi nodrošināt, ka, 
sagatavojot, izstrādājot un īstenojot kopīgu 
interešu projektus, tiek pilnībā novērtēta 
vides ietekme un sekmēta risku novēršana 
un vadība. Šajā regulā paredzētajiem
ieguldījumiem infrastruktūrā būtu jāveicina 
pāreja uz ekonomiku un sabiedrību, kas
nodrošina saudzīgu attieksmi pret vidi 
kopumā un kas ir sociāli ilgtspējīga.

Or. fr

Grozījums Nr. 124
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
5. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Komisija ir apņēmusies klimata 
pārmaiņu jautājumus iestrādāt Savienības 
izdevumu programmās un vismaz 20 % no 
Savienības budžeta novirzīt ar klimatu 
saistītiem mērķiem. Ir svarīgi nodrošināt, 
ka, sagatavojot, izstrādājot un īstenojot 
kopējas ieinteresētības projektus, tiek 
sekmēta klimata pārmaiņu mazināšana, 
pielāgošanās klimata pārmaiņām, risku 
novēršana un vadība. Šajā regulā 
iztirzātajiem ieguldījumiem infrastruktūrā 
būtu jāveicina pāreja uz tādu ekonomiku 
un sabiedrību, kas rada zemas CO2 emisijas 
un ir noturīga pret klimata pārmaiņām un 
katastrofām.

(5) Komisija ir apņēmusies klimata 
pārmaiņu jautājumus iestrādāt Savienības 
izdevumu programmās un vismaz 20 % no 
Savienības budžeta novirzīt ar klimatu 
saistītiem mērķiem. Sagatavojot, 
izstrādājot un īstenojot kopīgu interešu
projektus, jāsekmē klimata pārmaiņu 
mazināšana, pielāgošanās klimata 
pārmaiņām, risku novēršana un vadība. 
Šajā regulā paredzētajiem ieguldījumiem 
infrastruktūrā jāveicina pāreja uz tādu 
ekonomiku un sabiedrību, kas rada zemas 
CO2 emisijas un ir noturīga pret klimata 
pārmaiņām un katastrofām.

Or. sv

Grozījums Nr. 125
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Komisija ir apņēmusies klimata 
pārmaiņu jautājumus iestrādāt Savienības 
izdevumu programmās un vismaz 20 % no 
Savienības budžeta novirzīt ar klimatu 
saistītiem mērķiem. Ir svarīgi nodrošināt, 
ka, sagatavojot, izstrādājot un īstenojot 
kopējas ieinteresētības projektus, tiek 
sekmēta klimata pārmaiņu mazināšana, 
pielāgošanās klimata pārmaiņām, risku 
novēršana un vadība. Šajā regulā 
iztirzātajiem ieguldījumiem infrastruktūrā 
būtu jāveicina pāreja uz tādu ekonomiku 
un sabiedrību, kas rada zemas CO2 emisijas 
un ir noturīga pret klimata pārmaiņām un 
katastrofām.

(5) Komisija ir apņēmusies klimata 
pārmaiņu jautājumus iestrādāt Savienības 
izdevumu programmās un vismaz 20 % no 
Savienības budžeta novirzīt ar klimatu 
saistītiem mērķiem. Ir svarīgi nodrošināt, 
ka, sagatavojot, izstrādājot un īstenojot 
kopīgu interešu projektus, tiek sekmēta 
klimata pārmaiņu mazināšana, 
pielāgošanās klimata pārmaiņām, risku 
novēršana un vadība. Šajā regulā 
paredzētajiem ieguldījumiem infrastruktūrā 
būtu jāveicina pāreja uz tādu ekonomiku 
un sabiedrību, kas rada zemas CO2 emisijas 
un ir noturīga pret klimata pārmaiņām un 
katastrofām. Komisijai būtu jānodrošina, 
ka starptautiskie nolīgumi un iekšējā tirgū 
piemērojamie standarti tiek īstenoti 



PE496.337v01-00 14/135 AM\912704LV.doc

LV

vienlīdzīgi visās dalībvalstīs, neradot 
konkurences traucējumus, lai palīdzētu 
Eiropas uzņēmumiem gūt sekmes 
pasaules mēroga konkurencē.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Komisija ir apņēmusies klimata 
pārmaiņu jautājumus iestrādāt Savienības 
izdevumu programmās un vismaz 20 % no 
Savienības budžeta novirzīt ar klimatu 
saistītiem mērķiem. Ir svarīgi nodrošināt, 
ka, sagatavojot, izstrādājot un īstenojot 
kopējas ieinteresētības projektus, tiek 
sekmēta klimata pārmaiņu mazināšana, 
pielāgošanās klimata pārmaiņām, risku 
novēršana un vadība. Šajā regulā 
iztirzātajiem ieguldījumiem infrastruktūrā 
būtu jāveicina pāreja uz tādu ekonomiku 
un sabiedrību, kas rada zemas CO2 emisijas 
un ir noturīga pret klimata pārmaiņām un 
katastrofām.

Komisija ir apņēmusies klimata pārmaiņu 
jautājumus iestrādāt Savienības izdevumu 
programmās un vismaz 20 % no 
Savienības budžeta novirzīt ar klimatu 
saistītiem mērķiem. Ir svarīgi nodrošināt, 
ka, sagatavojot, izstrādājot un īstenojot 
kopīgu interešu projektus, tiek sekmēta 
klimata pārmaiņu mazināšana, 
pielāgošanās klimata pārmaiņām, risku 
novēršana un vadība, un tādēļ prioritāte 
piešķirama ieguldījumiem 
elektroenerģijas starpsavienojumos. Šajā 
regulā paredzētajiem ieguldījumiem 
infrastruktūrā būtu jāveicina pāreja uz tādu 
ekonomiku un sabiedrību, kas rada zemu 
oglekļa emisiju un ir noturīga pret klimata 
pārmaiņām un katastrofām un ar to būtu 
jāsamazina atbalsts ilgtermiņa projektiem 
ar lielu CO2 emisiju, kas vairākus gadu 
desmitus turpinātu fosilo kurināmo 
izmantošanu Eiropas enerģijas sistēmās 
un apdraudētu Eiropas Savienības 
2020. un 2050. gadam noteiktos mērķus 
klimata jomā.

Or. en
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Grozījums Nr. 127
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Komisija 2011. gada 28. martā pieņēma 
balto grāmatu "Ceļvedis uz Eiropas vienoto 
transporta telpu — virzība uz 
konkurētspējīgu un resursefektīvu 
transporta sistēmu". Baltajā grāmatā minēts 
mērķis līdz 2050. gadam samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas transporta 
nozarē par vismaz 60 % salīdzinājumā ar 
1990. gadu. Ciktāl tas attiecas uz 
infrastruktūru, Baltajā grāmatā iecerēts līdz 
2030. gadam izveidot pilnībā 
funkcionējošu Savienības mēroga 
multimodālu TEN-T "pamattīklu". Baltajā 
grāmatā iecerēta arī multimodālo loģistikas 
ķēžu veiktspējas optimizēšana, tostarp 
plašāk izmantojot energoefektīvākus 
transporta veidus. Tāpēc TEN-T politikai ir 
izvirzīti šādi būtiski mērķi: līdz 
2030. gadam 30 % no tādiem kravu 
autopārvadājumiem, kur pārvadāšanas 
attālums pārsniedz 300 km, būtu jānovirza 
uz citiem transporta veidiem, un vairāk 
nekā 50 % — līdz 2050. gadam; līdz 2030. 
gadam trīskārt jāpagarina esošā ātrgaitas 
dzelzceļa tīkla garums, līdz 2050. gadam 
lielākajai daļai vidēja attāluma pasažieru 
pārvadājumiem būtu jānotiek pa dzelzceļu; 
līdz 2050. gadam būtu jāsavieno visas 
pamattīkla lidostas ar dzelzceļa tīklu; visas 
galvenās jūras ostas būtu pietiekami 
jāsavieno ar dzelzceļa kravu pārvadājumu 
sistēmu un, kur iespējams, ar iekšzemes 
ūdensceļu sistēmu.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. es

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Grozījums Nr. 128
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Komisija 2011. gada 28. martā pieņēma 
balto grāmatu "Ceļvedis uz Eiropas vienoto 
transporta telpu — virzība uz 
konkurētspējīgu un resursefektīvu 
transporta sistēmu". Baltajā grāmatā minēts 
mērķis līdz 2050.gadam samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas transporta 
nozarē par vismaz 60% salīdzinājumā ar 
1990. gadu. Ciktāl tas attiecas uz 
infrastruktūru, baltajā grāmatā iecerēts līdz 
2030. gadam izveidot pilnībā 
funkcionējošu Savienības mēroga 
multimodālu TEN-T "pamattīklu". Baltajā 
grāmatā iecerēta arī multimodālo loģistikas 
ķēžu veiktspējas optimizēšana, tostarp 
plašāk izmantojot energoefektīvākus 
transporta veidus. Tāpēc TEN-T politikai ir 
izvirzīti šādi būtiski mērķi: līdz 
2030. gadam 30 % no tādiem kravu 
autopārvadājumiem, kur pārvadāšanas 
attālums pārsniedz 300 km, būtu jānovirza 
uz citiem transporta veidiem, un vairāk 
nekā 50 % — līdz 2050. gadam; līdz 2030. 
gadam trīskārt jāpagarina esošā ātrgaitas 
dzelzceļa tīkla garums, līdz 2050. gadam 
lielākajai daļai vidēja attāluma pasažieru 
pārvadājumiem būtu jānotiek pa dzelzceļu; 
līdz 2050. gadam būtu jāsavieno visas 
pamattīkla lidostas ar dzelzceļa tīklu; visas 
galvenās jūras ostas būtu pietiekami
jāsavieno ar dzelzceļa kravu pārvadājumu 
sistēmu un, kur iespējams, ar iekšzemes 
ūdensceļu sistēmu.

(7) Komisija 2011. gada 28. martā pieņēma 
balto grāmatu "Ceļvedis uz Eiropas vienoto 
transporta telpu — virzība uz 
konkurētspējīgu un resursefektīvu 
transporta sistēmu". Baltajā grāmatā minēts 
mērķis līdz 2050. gadam samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas transporta 
nozarē par vismaz 60 % salīdzinājumā ar 
1990. gadu. Attiecībā uz infrastruktūru 
baltajā grāmatā iecerēts līdz 2030. gadam 
izveidot pilnībā funkcionējošu Savienības 
mēroga multimodālu TEN-T "pamattīklu". 
Baltajā grāmatā iecerēta arī vienmērīga 
Eiropas transporta telpas attīstīšana, 
multimodālo loģistikas ķēžu veiktspējas 
optimizēšana, tostarp plašāk izmantojot 
energoefektīvākus transporta veidus. Tāpēc 
TEN-T politikai ir izvirzīti šādi būtiski
mērķi: līdz 2030. gadam 30 % no tādiem 
kravu autopārvadājumiem, kur 
pārvadāšanas attālums pārsniedz 300 km, 
būtu jānovirza uz citiem transporta 
veidiem, un vairāk nekā 50 % — līdz 
2050. gadam; līdz 2030. gadam trīskārt 
jāpagarina esošā ātrgaitas dzelzceļa tīkla 
garums, līdz 2050. gadam lielākajai daļai 
vidēja attāluma pasažieru pārvadājumiem 
būtu jānotiek pa dzelzceļu; līdz 
2050. gadam būtu jāsavieno visas 
pamattīkla lidostas ar dzelzceļa tīklu; visas 
jūras ostas būtu jāsavieno ar dzelzceļa 
kravu pārvadājumu sistēmu un ar 
iekšzemes ūdensceļu sistēmu.

Or. ro
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Grozījums Nr. 129
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Komisija 2011. gada 28. martā pieņēma 
balto grāmatu "Ceļvedis uz Eiropas vienoto 
transporta telpu — virzība uz 
konkurētspējīgu un resursefektīvu 
transporta sistēmu". Baltajā grāmatā minēts 
mērķis līdz 2050. gadam samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas transporta 
nozarē par vismaz 60 % salīdzinājumā ar 
1990. gadu. Ciktāl tas attiecas uz 
infrastruktūru, baltajā grāmatā iecerēts 
līdz 2030. gadam izveidot pilnībā 
funkcionējošu Savienības mēroga 
multimodālu TEN-T "pamattīklu". 
Baltajā grāmatā iecerēta arī multimodālo 
loģistikas ķēžu veiktspējas optimizēšana, 
tostarp plašāk izmantojot 
energoefektīvākus transporta veidus. 
Tāpēc TEN-T politikai ir izvirzīti šādi 
būtiski mērķi: līdz 2030. gadam 30 % no 
tādiem kravu autopārvadājumiem, kur 
pārvadāšanas attālums pārsniedz 300 km, 
būtu jānovirza uz citiem transporta 
veidiem, un vairāk nekā 50 % — līdz 
2050. gadam; līdz 2030. gadam trīskārt 
jāpagarina esošā ātrgaitas dzelzceļa tīkla 
garums, līdz 2050. gadam lielākajai daļai 
vidēja attāluma pasažieru pārvadājumiem 
būtu jānotiek pa dzelzceļu; līdz 2050. 
gadam būtu jāsavieno visas pamattīkla 
lidostas ar dzelzceļa tīklu; visas galvenās 
jūras ostas būtu pietiekami jāsavieno ar 
dzelzceļa kravu pārvadājumu sistēmu un, 
kur iespējams, ar iekšzemes ūdensceļu 
sistēmu.

(7) Komisija 2011. gada 28. martā pieņēma 
balto grāmatu "Ceļvedis uz Eiropas vienoto 
transporta telpu — virzība uz 
konkurētspējīgu un resursefektīvu 
transporta sistēmu". Ja baltajā grāmatā 
minēts mērķis līdz 2050. gadam samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas transporta 
nozarē par vismaz 60 % salīdzinājumā ar 
1990. gadu, tad Eiropas Parlaments savā 
rezolūcijā aicināja izstrādāt tiesību 
normas, lai panāktu transporta radīto 
CO2 un citu siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazinājumu par 20 % līdz 
2020. gadam. Attiecībā uz infrastruktūru 
baltajā grāmatā minētais mērķis ir 
izveidot pilnībā funkcionējošu Savienības 
mēroga multimodālu TEN-T pamattīklu 
līdz 2030. gadam, un Eiropas Parlaments 
mudina dalībvalstis apņemties līdz
2020. gadam novērst galvenās zināmās 
vājās vietas katrā transporta veidā, līdz 
2015. gadam iesniedzot apstiprinātu 
finansējuma plānu. Baltajā grāmatā 
iecerēta arī multimodālo loģistikas ķēžu 
veiktspējas optimizēšana, tostarp plašāk 
izmantojot energoefektīvākus transporta 
veidus.

Or. en

Pamatojums

EP 2011. gada 15. decembra rezolūcijā par balto grāmatu ierosināti stingrāku mērķi un 
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termiņi, lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku baltās grāmatas īstenošanu. Būtu jāatsaucas 
tikai uz atbilstošo baltās grāmatas mērķi, jo svarīgākie mērķi atbilstoši precīzai likumdošanas 
procedūrai jau noteikti TEN-T regulā un ESI regulā.

Grozījums Nr. 130
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Komisija 2011. gada 28. martā pieņēma 
balto grāmatu "Ceļvedis uz Eiropas vienoto 
transporta telpu — virzība uz 
konkurētspējīgu un resursefektīvu 
transporta sistēmu". Baltajā grāmatā minēts 
mērķis līdz 2050.gadam samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas transporta 
nozarē par vismaz 60% salīdzinājumā ar 
1990. gadu. Ciktāl tas attiecas uz 
infrastruktūru, baltajā grāmatā iecerēts līdz 
2030. gadam izveidot pilnībā 
funkcionējošu Savienības mēroga 
multimodālu TEN-T "pamattīklu". Baltajā 
grāmatā iecerēta arī multimodālo loģistikas 
ķēžu veiktspējas optimizēšana, tostarp 
plašāk izmantojot energoefektīvākus 
transporta veidus. Tāpēc TEN-T politikai ir 
izvirzīti šādi būtiski mērķi: līdz 
2030. gadam 30 % no tādiem kravu 
autopārvadājumiem, kur pārvadāšanas 
attālums pārsniedz 300 km, būtu jānovirza 
uz citiem transporta veidiem, un vairāk 
nekā 50 % — līdz 2050. gadam; līdz 
2030. gadam trīskārt jāpagarina esošā 
ātrgaitas dzelzceļa tīkla garums, līdz 
2050. gadam lielākajai daļai vidēja 
attāluma pasažieru pārvadājumiem būtu 
jānotiek pa dzelzceļu; līdz 2050. gadam 
būtu jāsavieno visas pamattīkla lidostas ar 
dzelzceļa tīklu; visas galvenās jūras ostas 
būtu pietiekami jāsavieno ar dzelzceļa 
kravu pārvadājumu sistēmu un, kur 
iespējams, ar iekšzemes ūdensceļu sistēmu.

(7) Komisija 2011. gada 28. martā pieņēma 
balto grāmatu "Ceļvedis uz Eiropas vienoto 
transporta telpu — virzība uz 
konkurētspējīgu un resursefektīvu 
transporta sistēmu". Baltajā grāmatā minēts 
mērķis līdz 2050. gadam samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas transporta 
nozarē par vismaz 60 % salīdzinājumā ar 
1990. gadu. Attiecībā uz infrastruktūru 
baltajā grāmatā iecerēts līdz 2030. gadam 
izveidot pilnībā funkcionējošu un 
sadarbspējīgu Savienības mēroga 
multimodālu TEN-T "pamattīklu". 
Dzelzceļu sadarbspēju varētu veicināt, 
ieviešot inovatīvus risinājumus, kas 
uzlabo saderību starp iesaistītajām 
sistēmām, piemēram, vilcienu aprīkojums 
un pielāgojams sliežu ceļa platums.
Baltajā grāmatā iecerēta arī multimodālo 
loģistikas ķēžu veiktspējas optimizēšana, 
tostarp plašāk izmantojot 
energoefektīvākus transporta veidus. Tāpēc 
TEN-T politikai ir izvirzīti šādi būtiski 
mērķi: līdz 2030. gadam 30 % no tādiem 
kravu autopārvadājumiem, kur 
pārvadāšanas attālums pārsniedz 300 km, 
būtu jānovirza uz citiem transporta 
veidiem, un vairāk nekā 50 % — līdz 
2050. gadam; līdz 2030. gadam trīskārt 
jāpagarina esošā ātrgaitas dzelzceļa tīkla 
garums, līdz 2050. gadam lielākajai daļai 
vidēja attāluma pasažieru pārvadājumiem 
būtu jānotiek pa dzelzceļu; līdz 
2050. gadam būtu jāsavieno visas 
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pamattīkla lidostas ar dzelzceļa tīklu; visas 
jūras ostas būtu jāsavieno ar dzelzceļa 
kravu pārvadājumu sistēmu un, kur 
iespējams, ar iekšzemes ūdensceļu sistēmu.

Or. xm

Pamatojums

Sadarbspēja ir būtisks elements sekmīgas iekšējā tirgus darbības nodrošināšanai, jo īpaši 
dzelzceļa nozarē. Tā būtu jāaplūko pēc iespējas plašāk, lai varētu īstenot mazāk dārgus 
risinājumus.

Grozījums Nr. 131
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Savienība tiecas mazināt un 
internalizēt visas ārējās izmaksas un 
piemērot principu "maksā piesārņotājs", 
kas noteikts Līguma par Eiropas 
Savienību 191. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Michael Gahler

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Lai sekmētu pāreju uz dzelzceļa 
satiksmi, ļoti svarīgi ir tas, kā šo satiksmes 
veidu pieņem iedzīvotāji, kurus skar 
dzelzceļa radītais troksnis, kā arī 
jāsamazina trokšņa radītie traucējumi, jo 
īpaši satiksmes koridoros, kuros tiek veikti 
kravu pārvadājumi pa dzelzceļu.

Or. de
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Grozījums Nr. 133
Philip Bradbourn

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Eiropas Parlaments savā 2010. gada 
6. jūlija rezolūcijā par ilgtspējīgu nākotni 
transportam uzsvēra, ka efektīvai 
transporta politikai ir nepieciešams 
finansiālais satvars, kas atbilst 
gaidāmajiem uzdevumiem, tālab 
transportam un mobilitātei jāatvēl vairāk 
resursu; bez tam tika atzīts, ka 
nepieciešams izveidot mehānismu, lai 
koordinētu dažādus transporta finansējuma 
avotus un līdzekļus, kas pieejami saskaņā 
ar kohēzijas politiku, publiskā un privātā 
sektora partnerību (PPP) piešķirtos 
līdzekļus vai citus finanšu instrumentus, 
piemēram, garantijas.

(8) Eiropas Parlaments savā 2010. gada 
6. jūlija rezolūcijā par ilgtspējīgu nākotni 
transportam uzsvēra, ka efektīvai 
transporta politikai ir nepieciešams 
finansiālais satvars, kas atbilst 
gaidāmajiem uzdevumiem;  bez tam tika 
atzīts, ka nepieciešams izveidot 
mehānismu, lai koordinētu un optimizētu 
dažādus transporta finansējuma avotus un 
līdzekļus, un, pirmām kārtām, visus 
finanšu līdzekļus un mehānismus, kas 
pieejami ES līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Michel Dantin, Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Iepriekšējā daudzgadu finanšu 
shēma (2007-2013) apliecināja, ka 
ierobežots budžets TEN-T vajadzībām 
kavē progresu attiecībā uz lielākajiem 
projektiem, jo īpaši pārrobežu projektiem. 
Atbilstoša Eiropas budžeta struktūra 
TEN-T vajadzībām ne tikai padara to 
pievilcīgāku privātajiem ieguldījumiem, 
bet nodrošina arī lielāku valstu politisko 
gribu attiecībā uz Eiropas projektiem, 
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tādējādi sekmējot labāku sadarbību starp 
pārrobežu projektos iesaistītajām 
dalībvalstīm. Eiropas Savienībai vajadzētu 
aktīvāk rīkoties attiecībā uz 
vērienīgākajiem Eiropas infrastruktūras 
projektiem, kuru sarežģītība un mērogs 
nozīmē to, ka būtu jāpalielina tiem 
piešķirtais budžets un jāpielāgo 
piemērojamie budžeta noteikumi. Ar 
jaunajām TEN-T pamatnostādnēm būtu 
jānodrošina budžeta un regulatīvie 
līdzekļi šo mērķu sasniegšanai.

Or. fr

Pamatojums

Attiecībā uz iepriekšējo daudzgadu finanšu shēmu ir svarīgi uzsvērt neapmierinošos 
rezultātus, kas bija saistīti ar ierobežoto budžetu un nereti arī slikti pielāgoto regulējumu. 
Tādēļ tiek izveidots Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments, lai nodrošinātu 
atbilstošu tiesisko un budžeta sistēmu TEN-T mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr. 135
Artur Zasada

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Pamatojoties uz baltajā grāmatā 
nospraustajiem mērķiem, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 
Nr. XXX/2012 noteiktajās TEN-T 
vadlīnijās apzināta Eiropas transporta tīklu 
infrastruktūra, noteikts, kādām prasībām tai 
jāatbilst un paredzēti pasākumi to 
īstenošanai. Vadlīnijās iecerēts, ka 
pamattīkla izveide tiks pabeigta līdz 
2030. gadam.

(10) Pamatojoties uz baltajā grāmatā 
nospraustajiem mērķiem, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 
Nr. XXX/2012 noteiktajās TEN-T 
pamatnostādnēs apzināta Eiropas 
transporta tīklu infrastruktūra, noteikts, 
kādām prasībām tai jāatbilst un paredzēti 
pasākumi to īstenošanai. Pamatnostādnēs 
iecerēts, ka pamattīkla izveide tiks pabeigta 
līdz 2030. gadam, turklāt gan veidojot 
jaunu infrastruktūru, gan arī veicot 
esošās infrastruktūras atjaunošanu un 
modernizāciju.

 Or. en
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Grozījums Nr. 136
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Pamatojoties uz baltajā grāmatā 
nospraustajiem mērķiem, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 
XXX/2012 noteiktajās TEN-T vadlīnijās
apzināta Eiropas transporta tīklu 
infrastruktūra, noteikts, kādām prasībām tai 
jāatbilst un paredzēti pasākumi to 
īstenošanai. Vadlīnijās iecerēts, ka 
pamattīkla izveide tiks pabeigta līdz 
2030. gadam.

(10) Pamatojoties uz baltajā grāmatā 
nospraustajiem mērķiem, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 
Nr. XXX/2012 noteiktajās TEN-T 
pamatnostādnēs apzināta Eiropas 
transporta tīklu infrastruktūra, noteikts, 
kādām prasībām tai jāatbilst un paredzēti 
pasākumi to īstenošanai. Pamatnostādnēs 
iecerēts, ka pamattīkla izveide tiks pabeigta 
līdz 2030. gadam, turklāt gan veidojot 
jaunu infrastruktūru, gan arī veicot 
esošās infrastruktūras atjaunošanu un 
modernizāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Pamatojoties uz dalībvalstu transporta 
infrastruktūras plānu analīzi, Komisija lēš, 
ka 2014.–20. gada periodā transporta 
nozarē, t.i., visā TEN-T tīklā vajadzētu 
ieguldīt 500 miljardus euro, no kuriem 
250 miljardi būtu jāiegulda TEN-T 
pamattīklā. Ņemot vērā Savienības līmenī 
pieejamos resursus, ir jākoncentrējas uz 
pašu svarīgāko daļu ar lielāko Eiropas 
pievienoto vērtību, lai panāktu vēlamo 
ietekmi. Tāpēc atbalsts būtu galvenokārt 
jāpiešķir pamattīklam (konkrētāk, 

(11) Pamatojoties uz dalībvalstu transporta 
infrastruktūras plānu analīzi, Komisija lēš, 
ka 2014.–2020. gada periodā transporta 
nozarē, t.i., visā TEN-T tīklā vajadzētu 
ieguldīt EUR 500 miljardus, no kuriem 
EUR 250 miljardi būtu jāiegulda TEN-T 
pamattīklā.
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pamattīkla koridoriem) un kopējas 
ieinteresētības projektiem satiksmes 
vadības sistēmu jomā (jo īpaši gaisa 
satiksmes pārvaldības sistēmas, kas 
balstās uz SESAR un kam nepieciešami 
Savienības budžeta līdzekļi aptuveni 
3 miljardu euro apjomā).

Or. en

Pamatojums

Šajā posmā nav nepieciešami tik detalizēti noteikumi.

Grozījums Nr. 138
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Pamatojoties uz dalībvalstu transporta 
infrastruktūras plānu analīzi, Komisija lēš, 
ka 2014.–20. gada periodā transporta 
nozarē, t.i., visā TEN-T tīklā vajadzētu 
ieguldīt 500 miljardus euro, no kuriem 
250 miljardi būtu jāiegulda TEN-T 
pamattīklā. Ņemot vērā Savienības līmenī 
pieejamos resursus, ir jākoncentrējas uz 
pašu svarīgāko daļu ar lielāko Eiropas 
pievienoto vērtību, lai panāktu vēlamo 
ietekmi. Tāpēc atbalsts būtu galvenokārt 
jāpiešķir pamattīklam (konkrētāk, 
pamattīkla koridoriem) un kopējas 
ieinteresētības projektiem satiksmes 
vadības sistēmu jomā (jo īpaši gaisa 
satiksmes pārvaldības sistēmas, kas balstās 
uz SESAR un kam nepieciešami 
Savienības budžeta līdzekļi aptuveni 
3 miljardu euro apjomā).

(11) Pamatojoties uz dalībvalstu transporta 
infrastruktūras plānu analīzi, Komisija lēš, 
ka 2014.–2020. gada periodā transporta 
nozarē, t.i., visā TEN-T tīklā vajadzētu 
ieguldīt EUR 500 miljardus, no kuriem 
EUR 250 miljardi būtu jāiegulda TEN-T 
pamattīklā. Ņemot vērā Savienības līmenī 
pieejamos resursus, ir jākoncentrējas uz 
pašu svarīgāko daļu ar lielāko Eiropas 
pievienoto vērtību, lai panāktu vēlamo 
ietekmi. Tāpēc atbalsts būtu galvenokārt 
jāpiešķir pamattīklam (konkrētāk, 
pamattīkla koridoriem), neizslēdzot 
atbalstu visaptverošajam tīklam, un kopīgu 
interešu projektiem satiksmes vadības 
sistēmu jomā (jo īpaši gaisa satiksmes 
pārvaldības sistēmām, kas balstās uz 
SESAR un kam nepieciešami Savienības 
budžeta līdzekļi aptuveni EUR 3 miljardu 
apjomā).

Or. pt
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Pamatojums

ESI atbalsts būtu jāpiešķir galvenokārt pamattīklam, tomēr atbalstu visaptverošajam tīklam 
nevajadzētu izslēgt gadījumos, kad projekti nodrošina Eiropas pievienoto vērtību, jo īpaši 
tālākos reģionos, kuri saskaņā ar LESD 349. un 355. pantu ir ietverti visaptverošajā tīklā, lai 
novērstu šo apgabalu izolāciju.

Grozījums Nr. 139
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Pamatojoties uz dalībvalstu transporta 
infrastruktūras plānu analīzi, Komisija lēš, 
ka 2014.–20. gada periodā transporta 
nozarē, t.i., visā TEN-T tīklā vajadzētu 
ieguldīt 500 miljardus euro, no kuriem 
250 miljardi būtu jāiegulda TEN-T 
pamattīklā. Ņemot vērā Savienības līmenī 
pieejamos resursus, ir jākoncentrējas uz 
pašu svarīgāko daļu ar lielāko Eiropas 
pievienoto vērtību, lai panāktu vēlamo 
ietekmi. Tāpēc atbalsts būtu galvenokārt 
jāpiešķir pamattīklam (konkrētāk, 
pamattīkla koridoriem) un kopējas 
ieinteresētības projektiem satiksmes 
vadības sistēmu jomā (jo īpaši gaisa 
satiksmes pārvaldības sistēmas, kas balstās 
uz SESAR un kam nepieciešami 
Savienības budžeta līdzekļi aptuveni 
3 miljardu euro apjomā).

(11) Pamatojoties uz dalībvalstu transporta 
infrastruktūras plānu analīzi, Komisija lēš, 
ka 2014.–2020. gada periodā transporta 
nozarē, t.i., visā TEN-T tīklā vajadzētu 
ieguldīt EUR 500 miljardus, no kuriem 
EUR 250 miljardi būtu jāiegulda TEN-T 
pamattīklā. Tāpēc atbalsts būtu galvenokārt 
jāpiešķir pamattīklam (konkrētāk, 
pamattīkla koridoriem) un kopīgu interešu 
projektiem, piemēram, multimodāliem 
transporta mezgliem un projektiem
satiksmes vadības sistēmu jomā (jo īpaši 
gaisa satiksmes pārvaldības sistēmām, kas 
balstās uz SESAR un kam nepieciešami 
Savienības budžeta līdzekļi aptuveni EUR
3 miljardu apjomā). 

Or. en

Grozījums Nr. 140
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)



AM\912704LV.doc 25/135 PE496.337v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Komisija 2012. gada 20. jūnija 
paziņojumā "Eiropas Savienības tālākie 
reģioni — ceļā uz partnerību gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei" 
uzsver tālāko reģionu īpašo specifiku, kā 
atzīts LESD 349. un 355. pantā, un apsver 
šo reģionu iekļaušanu tiem atbilstošos 
īpašos kopīgu interešu projektos 
transporta, telekomunikāciju un 
enerģētikas jomās, lai palīdzētu tiem 
integrēties iekšējā tirgū un veicinātu to 
ekonomisko attīstību. Šajā sakarībā šiem 
reģioniem būtu jāsaņem Komisijas 
atbalsts īpašu projektu portfeļa 
sagatavošanā.

Or. pt

Pamatojums

Tā kā tālākiem reģioniem piemīt noteiktas dabiskas īpatnības un tie ir izolēti no pārējiem 
Eiropas reģioniem, saskaņā ar LESD 349. un 355. pantu tiem būtu jāgūst labums no šā 
finanšu instrumenta, lai tiktu veicināta šo reģionu integrācija, nevis izolācija no iekšējā 
tirgus.

Grozījums Nr. 141
Michael Cramer

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lai radītu Eiropas pievienoto 
vērtību, Savienībai būtu jāpievērš 
uzmanība un jākoncentrē resursi uz 
pārrobežu posmiem, kas ir pamesti vai 
pārtraukti pēc Otrā pasaules kara. 
Priekšroka būtu jādod esošās 
infrastruktūras modernizācijai vai 
atjaunošanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 142
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pieredze ar pašreizējo finanšu shēmu 
liecina, ka daudzām dalībvalstīm, kas ir
tiesīgas uz atbalstu no Kohēzijas fonda, ir 
ievērojamas grūtības laikā īstenot 
kompleksus pārrobežu transporta 
infrastruktūras projektus ar lielu ES 
pievienoto vērtību. Tālab, lai uzlabotu tādu 
transporta projektu (īpaši pārrobežu 
projektu) īstenošanu, kam ir liela Eiropas 
pievienotā vērtība, daļa no Kohēzijas fonda 
līdzekļiem (EUR 10 mljrd.) būtu jānovirza, 
lai ar Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu finansētu 
transporta projektus transporta pamattīklā 
tajās dalībvalstīs, kas ir tiesīgas saņemt 
atbalstu no Kohēzijas fonda. Komisijai 
būtu jāpalīdz dalībvalstīm, kas ir tiesīgas 
saņemt atbalstu no Kohēzijas fonda, 
sagatavot projektus, lai vislielākā prioritāte 
tiktu piešķirta valsts piešķīrumiem saskaņā 
ar Kohēzijas fondu.

(13) Pieredze ar pašreizējo finanšu shēmu 
liecina, ka daudzām dalībvalstīm, kas ir 
tiesīgas uz atbalstu no Kohēzijas fonda, ir 
ievērojamas grūtības laikā īstenot 
kompleksus pārrobežu transporta 
infrastruktūras projektus ar lielu ES 
pievienoto vērtību. Tālab, lai uzlabotu tādu 
transporta projektu (īpaši pārrobežu 
projektu) īstenošanu, kam ir liela Eiropas 
pievienotā vērtība, daļa no Kohēzijas fonda 
līdzekļiem (EUR 10 mljrd.) būtu jānovirza, 
lai finansētu transporta projektus transporta 
pamattīklā tajās dalībvalstīs, kas ir tiesīgas
saņemt atbalstu no Kohēzijas fonda, 
vienlaikus ņemot vērā valstu piešķīrumus 
projektiem, kas minēti šīs regulas 
pielikumā. Komisijai būtu jāpalīdz 
dalībvalstīm, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu 
no Kohēzijas fonda, sagatavot atbilstošu 
projektu sarakstu, lai vislielākā prioritāte 
tiktu noteikta piešķīrumiem, ko valstis 
saņem no Kohēzijas fonda.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pieredze ar pašreizējo finanšu shēmu 
liecina, ka daudzām dalībvalstīm, kas ir 
tiesīgas uz atbalstu no Kohēzijas fonda, ir 

(13) Pieredze ar pašreizējo finanšu shēmu 
liecina, ka daudzām dalībvalstīm, kas ir 
tiesīgas uz atbalstu no Kohēzijas fonda, ir 
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ievērojamas grūtības laikā īstenot 
kompleksus pārrobežu transporta 
infrastruktūras projektus ar lielu ES 
pievienoto vērtību. Tālab, lai uzlabotu tādu 
transporta projektu (īpaši pārrobežu 
projektu) īstenošanu, kam ir liela Eiropas 
pievienotā vērtība, daļa no Kohēzijas fonda 
līdzekļiem (EUR 10 mljrd.) būtu jānovirza, 
lai ar Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu finansētu transporta projektus 
transporta pamattīklā tajās dalībvalstīs, kas 
ir tiesīgas saņemt atbalstu no Kohēzijas 
fonda. Komisijai būtu jāpalīdz 
dalībvalstīm, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu 
no Kohēzijas fonda, sagatavot projektus, 
lai vislielākā prioritāte tiktu piešķirta valsts
piešķīrumiem saskaņā ar Kohēzijas fondu.

ievērojamas grūtības laikā īstenot 
kompleksus pārrobežu transporta 
infrastruktūras projektus ar lielu ES 
pievienoto vērtību.  Tālab, lai uzlabotu 
tādu transporta projektu (īpaši pārrobežu 
projektu) īstenošanu, kam ir liela Eiropas 
pievienotā vērtība, daļa no Kohēzijas fonda 
līdzekļiem (EUR 10 mljrd.) būtu jānovirza, 
lai ar Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu finansētu transporta projektus 
transporta pamattīklā tajās dalībvalstīs, kas 
ir tiesīgas saņemt atbalstu no Kohēzijas 
fonda. Papildu finansējums no Kohēzijas 
fonda līdzekļiem būtu jāparedz ārpus 
dalībvalstu Kohēzijas fonda piešķīruma.
Komisijai būtu jāpalīdz dalībvalstīm, kas ir 
tiesīgas saņemt atbalstu no Kohēzijas 
fonda, sagatavot atbilstošu projektu 
sarakstu, lai vislielākā prioritāte tiktu 
noteikta piešķīrumiem, ko valstis saņem no
Kohēzijas fonda.

Or. lv

Grozījums Nr. 144
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pieredze ar pašreizējo finanšu shēmu 
liecina, ka daudzām dalībvalstīm, kas ir 
tiesīgas uz atbalstu no Kohēzijas fonda, ir 
ievērojamas grūtības laikā īstenot 
kompleksus pārrobežu transporta 
infrastruktūras projektus ar lielu ES 
pievienoto vērtību. Tālab, lai uzlabotu tādu 
transporta projektu (īpaši pārrobežu 
projektu) īstenošanu, kam ir liela Eiropas 
pievienotā vērtība, daļa no Kohēzijas fonda 
līdzekļiem (EUR 10 mljrd.) būtu jānovirza, 
lai ar Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu finansētu transporta projektus 
transporta pamattīklā tajās dalībvalstīs, kas 
ir tiesīgas saņemt atbalstu no Kohēzijas 
fonda. Komisijai būtu jāpalīdz 

(13) Pieredze ar pašreizējo finanšu shēmu 
liecina, ka daudzām dalībvalstīm, kas ir 
tiesīgas uz atbalstu no Kohēzijas fonda, ir 
ievērojamas grūtības laikā īstenot 
kompleksus pārrobežu transporta 
infrastruktūras projektus ar lielu ES 
pievienoto vērtību. Tālab, lai uzlabotu tādu 
transporta projektu (īpaši pārrobežu 
projektu) īstenošanu, kam ir liela Eiropas 
pievienotā vērtība, daļa no Kohēzijas fonda 
līdzekļiem (EUR 10 mljrd.) būtu jānovirza, 
lai ar Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu finansētu transporta projektus 
transporta pamattīklā vai saistībā ar 
horizontālajām prioritātēm tajās 
dalībvalstīs, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu 
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dalībvalstīm, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu 
no Kohēzijas fonda, sagatavot projektus, 
lai vislielākā prioritāte tiktu piešķirta 
valsts piešķīrumiem saskaņā ar Kohēzijas 
fondu.

no Kohēzijas fonda. Pirmajā posmā 
finansējuma saņemšanai atbilstīgo 
projektu izvēlē būtu jāņem vērā 
dalībvalstu Kohēzijas fonda piešķīrumi.
Komisijai būtu jāpalīdz dalībvalstīm, kas ir 
tiesīgas saņemt atbalstu no Kohēzijas 
fonda, sagatavot atbilstošu projektu 
sarakstu, jo īpaši stiprinot valsts pārvaldes 
iestāžu institucionālo spēju un palīdzot 
sagatavot papildu uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pieredze ar pašreizējo finanšu shēmu 
liecina, ka daudzām dalībvalstīm, kas ir 
tiesīgas uz atbalstu no Kohēzijas fonda, ir 
ievērojamas grūtības laikā īstenot 
kompleksus pārrobežu transporta 
infrastruktūras projektus ar lielu ES 
pievienoto vērtību. Tālab, lai uzlabotu tādu 
transporta projektu (īpaši pārrobežu 
projektu) īstenošanu, kam ir liela Eiropas 
pievienotā vērtība, daļa no Kohēzijas fonda 
līdzekļiem (EUR 10 mljrd.) būtu jānovirza, 
lai ar Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu finansētu transporta projektus 
transporta pamattīklā tajās dalībvalstīs, kas 
ir tiesīgas saņemt atbalstu no Kohēzijas 
fonda. Komisijai būtu jāpalīdz 
dalībvalstīm, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu 
no Kohēzijas fonda, sagatavot projektus, 
lai vislielākā prioritāte tiktu piešķirta valsts
piešķīrumiem saskaņā ar Kohēzijas fondu.

(13) Pieredze ar pašreizējo finanšu shēmu 
liecina, ka daudzām dalībvalstīm, kas ir 
tiesīgas uz atbalstu no Kohēzijas fonda, ir 
ievērojamas grūtības laikā īstenot 
kompleksus pārrobežu transporta 
infrastruktūras projektus ar lielu ES 
pievienoto vērtību, un tas nereti sekmē 
Eiropas līdzekļu neefektīvu izmantošanu. 
Tālab, lai uzlabotu tādu transporta projektu 
(īpaši pārrobežu projektu) īstenošanu, kam 
ir liela Eiropas pievienotā vērtība, daļa no 
Kohēzijas fonda līdzekļiem 
(EUR 10 mljrd.) būtu jānovirza, lai ar 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu finansētu transporta projektus 
transporta pamattīklā tajās dalībvalstīs, kas 
ir tiesīgas saņemt atbalstu no Kohēzijas 
fonda. Komisijai būtu jāpalīdz 
dalībvalstīm, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu 
no Kohēzijas fonda, sagatavot atbilstošu 
projektu sarakstu, lai vislielākā prioritāte 
tiktu noteikta piešķīrumiem, ko valstis 
saņem no Kohēzijas fonda.
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Or. nl

Grozījums Nr. 146
Olga Sehnalová, Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pieredze ar pašreizējo finanšu shēmu 
liecina, ka daudzām dalībvalstīm, kas ir 
tiesīgas uz atbalstu no Kohēzijas fonda, ir 
ievērojamas grūtības laikā īstenot 
kompleksus pārrobežu transporta 
infrastruktūras projektus ar lielu ES 
pievienoto vērtību. Tālab, lai uzlabotu tādu 
transporta projektu (īpaši pārrobežu 
projektu) īstenošanu, kam ir liela Eiropas 
pievienotā vērtība, daļa no Kohēzijas fonda 
līdzekļiem (EUR 10 mljrd.) būtu jānovirza, 
lai ar Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu finansētu transporta projektus 
transporta pamattīklā tajās dalībvalstīs, kas 
ir tiesīgas saņemt atbalstu no Kohēzijas 
fonda. Komisijai būtu jāpalīdz 
dalībvalstīm, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu 
no Kohēzijas fonda, sagatavot projektus, 
lai vislielākā prioritāte tiktu piešķirta valsts
piešķīrumiem saskaņā ar Kohēzijas fondu.

(13) Pieredze ar pašreizējo finanšu shēmu 
liecina, ka daudzām dalībvalstīm, kas ir 
tiesīgas uz atbalstu no Kohēzijas fonda, ir 
ievērojamas grūtības laikā īstenot 
kompleksus pārrobežu transporta 
infrastruktūras projektus ar lielu ES 
pievienoto vērtību. Tālab, lai uzlabotu tādu 
transporta projektu (īpaši pārrobežu 
projektu) īstenošanu, kam ir liela Eiropas 
pievienotā vērtība, daļa no Kohēzijas fonda 
līdzekļiem (EUR 10 mljrd.) būtu jānovirza, 
lai ar Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu finansētu transporta projektus 
transporta pamattīklā tajās dalībvalstīs, kas 
ir tiesīgas saņemt atbalstu no Kohēzijas 
fonda. Komisijai būtu jāpalīdz 
dalībvalstīm, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu 
no Kohēzijas fonda, sagatavot atbilstošu 
projektu sarakstu, lai vislielākā prioritāte 
tiktu noteikta piešķīrumiem, ko valstis 
saņem no Kohēzijas fonda. Komisijai būtu 
jānodrošina, ka nav iespējama dalībvalstu 
piešķirto līdzekļu sagrozīšana. Vienlaikus 
Komisijai būtu jānodrošina nepieciešamā 
koordinācija un palīdzība atbilstīgajām 
dalībvalstīm, lai novērstu administratīvos 
un birokrātiskos šķēršļus un nodrošinātu 
pārredzamu projektu izvēles procesu.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pieredze ar pašreizējo finanšu shēmu 
liecina, ka daudzām dalībvalstīm, kas ir 
tiesīgas uz atbalstu no Kohēzijas fonda, ir 
ievērojamas grūtības laikā īstenot 
kompleksus pārrobežu transporta 
infrastruktūras projektus ar lielu ES 
pievienoto vērtību. Tālab, lai uzlabotu tādu 
transporta projektu (īpaši pārrobežu 
projektu) īstenošanu, kam ir liela Eiropas 
pievienotā vērtība, daļa no Kohēzijas fonda 
līdzekļiem (EUR 10 mljrd.) būtu jānovirza, 
lai ar Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu finansētu transporta projektus
transporta pamattīklā tajās dalībvalstīs, 
kas ir tiesīgas saņemt atbalstu no Kohēzijas 
fonda. Komisijai būtu jāpalīdz 
dalībvalstīm, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu 
no Kohēzijas fonda, sagatavot projektus, 
lai vislielākā prioritāte tiktu piešķirta valsts
piešķīrumiem saskaņā ar Kohēzijas fondu.

(13) Pieredze ar pašreizējo finanšu shēmu 
liecina, ka daudzām dalībvalstīm, kas ir 
tiesīgas uz atbalstu no Kohēzijas fonda, ir 
ievērojamas grūtības laikā īstenot 
kompleksus pārrobežu transporta un 
enerģētikas infrastruktūras projektus ar 
lielu ES pievienoto vērtību. Tālab, lai 
uzlabotu šo projektu (īpaši pārrobežu 
projektu) īstenošanu, kam ir liela Eiropas 
pievienotā vērtība, daļa no Kohēzijas fonda 
līdzekļiem (EUR 10 mljrd.) būtu jānovirza, 
lai ar Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu finansētu gan transporta, gan 
enerģētikas projektus dalībvalstīs, kas ir 
tiesīgas saņemt atbalstu no Kohēzijas 
fonda. Komisijai būtu jāpalīdz 
dalībvalstīm, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu 
no Kohēzijas fonda, sagatavot atbilstošu 
projektu sarakstu, lai vislielākā prioritāte 
tiktu noteikta piešķīrumiem, ko valstis 
saņem no Kohēzijas fonda.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Roberts Zīle

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pieredze ar pašreizējo finanšu shēmu 
liecina, ka daudzām dalībvalstīm, kas ir 
tiesīgas uz atbalstu no Kohēzijas fonda, ir 
ievērojamas grūtības laikā īstenot 
kompleksus pārrobežu transporta 
infrastruktūras projektus ar lielu ES 
pievienoto vērtību. Tālab, lai uzlabotu tādu 
transporta projektu (īpaši pārrobežu 
projektu) īstenošanu, kam ir liela Eiropas 
pievienotā vērtība, daļa no Kohēzijas fonda 
līdzekļiem (EUR 10 mljrd.) būtu jānovirza, 

(13) Pieredze ar pašreizējo finanšu shēmu 
liecina, ka daudzām dalībvalstīm, kas ir 
tiesīgas uz atbalstu no Kohēzijas fonda, ir 
ievērojamas grūtības laikā īstenot 
kompleksus pārrobežu transporta 
infrastruktūras projektus ar lielu ES 
pievienoto vērtību. Tālab, lai uzlabotu tādu 
transporta projektu (īpaši pārrobežu 
projektu) īstenošanu, kam ir liela Eiropas 
pievienotā vērtība, daļa no Kohēzijas fonda 
līdzekļiem (EUR 10 mljrd.) būtu jānovirza, 
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lai ar Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu finansētu transporta projektus 
transporta pamattīklā tajās dalībvalstīs, kas 
ir tiesīgas saņemt atbalstu no Kohēzijas 
fonda. Komisijai būtu jāpalīdz 
dalībvalstīm, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu 
no Kohēzijas fonda, sagatavot projektus, 
lai vislielākā prioritāte tiktu piešķirta valsts
piešķīrumiem saskaņā ar Kohēzijas fondu.

lai ar Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu finansētu transporta projektus 
transporta pamattīklā (jo īpaši —
pamattīkla koridorus) tajās dalībvalstīs, 
kas ir tiesīgas saņemt atbalstu no Kohēzijas 
fonda. Piešķirot Kohēzijas fonda līdzekļus 
katrai dalībvalstij saskaņā ar Eiropas 
infrastruktūras savienošanas 
instrumentu, ņem vērā finansējuma sadali 
pa valstīm, bet pēc termiņa vidusposma 
pārskata finansējumu, ko attiecīgā 
dalībvalsts nav izmantojusi, dara 
pieejamu visām dalībvalstīm, kas ir 
tiesīgas saņemt atbalstu no Kohēzijas 
fonda. Komisijai būtu jāpalīdz 
dalībvalstīm, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu 
no Kohēzijas fonda, sagatavot atbilstošu 
projektu sarakstu, lai vislielākā prioritāte 
tiktu noteikta piešķīrumiem, ko valstis 
saņem no Kohēzijas fonda.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu patiesu progresu pamattīkla un jo īpaši pamattīkla koridoru attīstīšanā, 
jāsaglabā zināma konkurence starp dalībvalstīm arī attiecībā uz EUR 10 miljardu piešķiršanu 
no Kohēzijas fonda. Sākumā piešķīrumiem precīzi jāatbilst valstu piešķīrumiem saskaņā ar 
Kohēzijas fondu. Savukārt pēc termiņa vidusposma pārskata neizmantotos līdzekļus dara 
pieejamus visām dalībvalstīm, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu no Kohēzijas fonda.

Grozījums Nr. 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pieredze ar pašreizējo finanšu shēmu 
liecina, ka daudzām dalībvalstīm, kas ir 
tiesīgas uz atbalstu no Kohēzijas fonda, ir 
ievērojamas grūtības laikā īstenot 
kompleksus pārrobežu transporta 
infrastruktūras projektus ar lielu ES 

(13) Pieredze ar pašreizējo finanšu shēmu 
liecina, ka daudzām dalībvalstīm, kas ir 
tiesīgas uz atbalstu no Kohēzijas fonda, ir 
ievērojamas grūtības laikā īstenot 
kompleksus pārrobežu transporta 
infrastruktūras projektus ar lielu ES 
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pievienoto vērtību. Tālab, lai uzlabotu tādu 
transporta projektu (īpaši pārrobežu 
projektu) īstenošanu, kam ir liela Eiropas 
pievienotā vērtība, daļa no Kohēzijas fonda 
līdzekļiem (EUR 10 mljrd.) būtu jānovirza, 
lai ar Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu finansētu 
transporta projektus transporta pamattīklā 
tajās dalībvalstīs, kas ir tiesīgas saņemt 
atbalstu no Kohēzijas fonda. Komisijai 
būtu jāpalīdz dalībvalstīm, kas ir tiesīgas 
saņemt atbalstu no Kohēzijas fonda, 
sagatavot projektus, lai vislielākā prioritāte 
tiktu piešķirta valsts piešķīrumiem saskaņā 
ar Kohēzijas fondu.

pievienoto vērtību. Tālab, lai uzlabotu tādu 
transporta projektu (īpaši pārrobežu 
projektu) īstenošanu, kam ir liela Eiropas 
pievienotā vērtība, daļa no Kohēzijas fonda 
līdzekļiem (EUR 10 mljrd.) būtu jānovirza, 
lai finansētu transporta projektus transporta 
pamattīklā tajās dalībvalstīs, kas ir tiesīgas 
saņemt atbalstu no Kohēzijas fonda, ņemot 
vērā piešķīrumus, ko valstis saņem šīs 
regulas pielikumā minētajiem projektiem. 
Komisijai būtu jāpalīdz dalībvalstīm, kas ir 
tiesīgas saņemt atbalstu no Kohēzijas 
fonda, sagatavot atbilstošu projektu 
sarakstu, lai vislielākā prioritāte tiktu 
noteikta piešķīrumiem, ko valstis saņem no
Kohēzijas fonda.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Maria Da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) 2010. gada novembrī pieņemtajā 
paziņojumā "Enerģētikas infrastruktūras 
prioritātes 2020. gadam un pēc tam. 
Projekts integrētam Eiropas enerģētikas 
tīklam" Komisija nosauca prioritāros 
koridorus, kas ir jāizveido, lai Savienība 
līdz 2020. gadam varētu sasniegt 
vērienīgos enerģētikas un klimata jomas 
mērķus, proti, pabeigt iekšējā enerģijas 
tirgus izveidi, panākt apgādes drošību, 
pavērt ceļu atjaunojamo enerģijas avotu 
integrācijai un sagatavot tīklus turpmākai 
energosistēmas dekarbonizācijai pēc 
2020. gada.

(14) 2010. gada novembrī pieņemtajā 
paziņojumā "Enerģētikas infrastruktūras 
prioritātes 2020. gadam un pēc tam. 
Projekts integrētam Eiropas enerģētikas 
tīklam" Komisija nosauca prioritāros 
koridorus, kas ir jāizveido, lai Savienība 
līdz 2020. gadam varētu sasniegt 
vērienīgos enerģētikas un klimata jomas 
mērķus, proti, pabeigt iekšējā enerģijas 
tirgus izveidi, panākt apgādes drošību, 
pavērt ceļu atjaunojamo enerģijas avotu 
integrācijai un sagatavot tīklus turpmākai 
energosistēmas dekarbonizācijai pēc 
2020. gada. Tajā jo īpaši atgādināts, cik 
svarīgi ir uzlabot elektroenerģijas un 
gāzes starpsavienojumu jaudu starp 
Ibērijas pussalu un Franciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 151
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) 2010. gada novembrī pieņemtajā 
paziņojumā "Enerģētikas infrastruktūras 
prioritātes 2020. gadam un pēc tam. 
Projekts integrētam Eiropas enerģētikas 
tīklam" Komisija nosauca prioritāros 
koridorus, kas ir jāizveido, lai Savienība 
līdz 2020. gadam varētu sasniegt 
vērienīgos enerģētikas un klimata jomas 
mērķus, proti, pabeigt iekšējā enerģijas 
tirgus izveidi, panākt apgādes drošību, 
pavērt ceļu atjaunojamo enerģijas avotu 
integrācijai un sagatavot tīklus turpmākai
energosistēmas dekarbonizācijai pēc 
2020. gada.

(14) 2010. gada novembrī pieņemtajā 
paziņojumā "Enerģētikas infrastruktūras 
prioritātes 2020. gadam un pēc tam. 
Projekts integrētam Eiropas enerģētikas 
tīklam" Komisija nosauca prioritāros 
koridorus, kas ir jāizveido, lai Savienība 
līdz 2020. gadam varētu sasniegt 
vērienīgos enerģētikas un klimata jomas 
mērķus, proti, pabeigt iekšējā enerģijas 
tirgus izveidi, panākt apgādes drošību, 
pavērt ceļu atjaunojamo enerģijas avotu 
integrācijai un sagatavot elektroenerģijas 
pārvades un sadales tīklus no 
atjaunojamiem avotiem iegūtas 
elektroenerģijas turpmākai uzņemšanai 
pēc 2020. gada.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai izmaksu ziņā efektīvi modernizētu 
un paplašinātu Eiropas 
energoinfrastruktūru, savstarpēji savienotu 
atsevišķu dalībvalstu tīklus un tādējādi 
sasniegtu Savienības svarīgākos 
enerģētikas un klimata politikas mērķus —
konkurētspēju, ilgtspēju un apgādes 
drošību —, ir nepieciešami lieli 

(15) Ir nepieciešami lieli ieguldījumi, lai 
izmaksu ziņā efektīvi modernizētu un 
paplašinātu Eiropas energoinfrastruktūru, 
savstarpēji savienotu atsevišķu dalībvalstu 
tīklus un tādējādi sasniegtu Savienības 
svarīgākos enerģētikas un klimata politikas 
mērķus — konkurētspēju, ilgtspēju un 
apgādes drošību, tostarp novēršot to 
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ieguldījumi. Līdz 2020. gadam 
energoinfrastruktūrā būtu jāiegulda 
aptuveni 1 triljons euro, no kuriem 
aptuveni 200 miljardi euro jāatvēl Eiropas 
nozīmes elektroenerģijas un gāzes 
pārvades un glabāšanas infrastruktūrā. 
Runājot par Eiropas nozīmes projektiem, 
pastāv bažas, ka aptuveni ieguldījumi 
aptuveno 100 miljardu euro apmērā tā arī 
netiks veikti, jo pastāv šķēršļi saistībā ar 
atļauju piešķiršanu, regulējumu un 
finansējumu.

reģionu izolāciju, kuri nav pietiekamā 
līmenī savienoti ar Eiropas enerģijas 
tīkliem. Līdz 2020. gadam 
energoinfrastruktūrā būtu jāiegulda 
aptuveni EUR 1 triljons, no kuriem 
aptuveni EUR 200 miljardi būtu jāatvēl 
Eiropas nozīmes elektroenerģijas un gāzes 
pārvades un glabāšanas infrastruktūrai. 
Attiecībā uz Eiropas nozīmes projektiem 
pastāv bažas, ka ieguldījumi aptuveni EUR
100 miljardu apmērā tā arī netiks veikti, jo 
pastāv šķēršļi saistībā ar atļauju 
piešķiršanu, regulējumu un finansējumu.

Or. lt

Grozījums Nr. 153
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai izmaksu ziņā efektīvi modernizētu 
un paplašinātu Eiropas 
energoinfrastruktūru, savstarpēji savienotu 
atsevišķu dalībvalstu tīklus un tādējādi 
sasniegtu Savienības svarīgākos 
enerģētikas un klimata politikas mērķus —
konkurētspēju, ilgtspēju un apgādes 
drošību —, ir nepieciešami lieli 
ieguldījumi. Līdz 2020. gadam 
energoinfrastruktūrā būtu jāiegulda 
aptuveni 1 triljons euro, no kuriem 
aptuveni 200 miljardi euro jāatvēl Eiropas 
nozīmes elektroenerģijas un gāzes 
pārvades un glabāšanas infrastruktūrā. 
Runājot par Eiropas nozīmes projektiem,
pastāv bažas, ka aptuveni ieguldījumi 
aptuveno 100 miljardu euro apmērā tā arī 
netiks veikti, jo pastāv šķēršļi saistībā ar 
atļauju piešķiršanu, regulējumu un 
finansējumu.

(15) Lai izmaksu ziņā efektīvi modernizētu 
un paplašinātu Eiropas 
energoinfrastruktūru, savstarpēji savienotu 
atsevišķu dalībvalstu tīklus un tādējādi 
sasniegtu Savienības svarīgākos 
enerģētikas un klimata politikas mērķus —
konkurētspēju, ilgtspēju un apgādes 
drošību —, ir nepieciešami lieli 
ieguldījumi. Līdz 2020. gadam 
energoinfrastruktūrā būtu jāiegulda 
aptuveni EUR 1 triljons, no kuriem 
aptuveni EUR 200 miljardi būtu jāatvēl 
Eiropas nozīmes elektroenerģijas un gāzes 
pārvades un glabāšanas infrastruktūrai. 
Saskaņā ar Komisijas dienestu darba 
dokumentu "Vajadzīgās investīcijas 
enerģētikas infrastruktūrā un to 
nepietiekamība", kas iesniegts 2011. gada 
10. jūnija Transporta, telekomunikāciju 
un enerģētikas padomei, attiecībā uz
Eiropas nozīmes projektiem pastāv bažas, 
ka ieguldījumi aptuveni EUR 100 miljardu 
apmērā tā arī netiks veikti, jo pastāv šķēršļi 
saistībā ar atļauju piešķiršanu, regulējumu 
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un finansējumu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar apsvērumiem regulā par Eiropas enerģētikas infrastruktūru jaunajām 
pamatnostādnēm.

Grozījums Nr. 154
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai izmaksu ziņā efektīvi modernizētu 
un paplašinātu Eiropas 
energoinfrastruktūru, savstarpēji 
savienotu atsevišķu dalībvalstu tīklus un 
tādējādi sasniegtu Savienības svarīgākos 
enerģētikas un klimata politikas mērķus —
konkurētspēju, ilgtspēju un apgādes 
drošību —, ir nepieciešami lieli 
ieguldījumi. Līdz 2020. gadam 
energoinfrastruktūrā būtu jāiegulda 
aptuveni 1 triljons euro, no kuriem 
aptuveni 200 miljardi euro jāatvēl Eiropas 
nozīmes elektroenerģijas un gāzes 
pārvades un glabāšanas infrastruktūrā. 
Runājot par Eiropas nozīmes projektiem, 
pastāv bažas, ka aptuveni ieguldījumi
aptuveno 100 miljardu euro apmērā tā arī 
netiks veikti, jo pastāv šķēršļi saistībā ar 
atļauju piešķiršanu, regulējumu un 
finansējumu.

(15) Ir nepieciešami lieli ieguldījumi, lai 
ar energoefektivitātes politikas virzieniem 
vispirms samazinātu, tad modernizētu un, 
visbeidzot — ja ir vajadzīga jauna 
infrastruktūra — paplašinātu valsts un 
Eiropas elektroenerģijas infrastruktūru, 
lai tādējādi izmaksu ziņā efektīvi sasniegtu 
Savienības svarīgākos enerģētikas un 
klimata politikas mērķus — konkurētspēju, 
ilgtspēju un apgādes drošību. Neņemot 
vērā šo svarīguma hierarhijas principu, 
kas balstās uz izmaksu efektivitāti, līdz 
2020. gadam energoinfrastruktūrā būtu 
jāiegulda aptuveni EUR 1 triljons, no 
kuriem aptuveni EUR 200 miljardi būtu
jāatvēl Eiropas nozīmes elektroenerģijas un 
gāzes pārvades un glabāšanas 
infrastruktūrai.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai izmaksu ziņā efektīvi modernizētu 
un paplašinātu Eiropas 
energoinfrastruktūru, savstarpēji savienotu 
atsevišķu dalībvalstu tīklus un tādējādi 
sasniegtu Savienības svarīgākos 
enerģētikas un klimata politikas mērķus —
konkurētspēju, ilgtspēju un apgādes 
drošību —, ir nepieciešami lieli 
ieguldījumi. Līdz 2020. gadam 
energoinfrastruktūrā būtu jāiegulda 
aptuveni 1 triljons euro, no kuriem 
aptuveni 200 miljardi euro jāatvēl Eiropas 
nozīmes elektroenerģijas un gāzes 
pārvades un glabāšanas infrastruktūrā. 
Runājot par Eiropas nozīmes projektiem, 
pastāv bažas, ka aptuveni ieguldījumi 
aptuveno 100 miljardu euro apmērā tā arī 
netiks veikti, jo pastāv šķēršļi saistībā ar 
atļauju piešķiršanu, regulējumu un 
finansējumu.

(15) Lai izmaksu ziņā efektīvi modernizētu 
un paplašinātu Eiropas 
energoinfrastruktūru, savstarpēji savienotu 
atsevišķu dalībvalstu tīklus, likvidējot to 
reģionu izolāciju, kuri nav pietiekamā 
līmenī savienoti ar Eiropas enerģijas 
tīkliem, un tādējādi sasniegtu Savienības 
svarīgākos enerģētikas un klimata politikas 
mērķus — konkurētspēju, ilgtspēju un 
apgādes drošību —, ir nepieciešami lieli 
ieguldījumi. Līdz 2020. gadam 
energoinfrastruktūrā būtu jāiegulda 
aptuveni EUR 1 triljons, no kuriem 
aptuveni EUR 200 miljardi būtu jāatvēl 
Eiropas nozīmes elektroenerģijas un gāzes 
pārvades un glabāšanas infrastruktūrai. 
Attiecībā uz Eiropas nozīmes projektiem 
pastāv bažas, ka ieguldījumi aptuveni EUR
100 miljardu apmērā tā arī netiks veikti, jo 
pastāv šķēršļi saistībā ar atļauju 
piešķiršanu, regulējumu un finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Chris Davies

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai izmaksu ziņā efektīvi modernizētu 
un paplašinātu Eiropas 
energoinfrastruktūru, savstarpēji savienotu 
atsevišķu dalībvalstu tīklus un tādējādi 
sasniegtu Savienības svarīgākos 
enerģētikas un klimata politikas mērķus —
konkurētspēju, ilgtspēju un apgādes 
drošību —, ir nepieciešami lieli 

(15) Lai izmaksu ziņā efektīvi modernizētu 
un paplašinātu Eiropas 
energoinfrastruktūru, savstarpēji savienotu 
atsevišķu dalībvalstu tīklus un tādējādi 
sasniegtu Savienības svarīgākos 
enerģētikas un klimata politikas mērķus —
konkurētspēju, ilgtspēju un apgādes 
drošību —, ir nepieciešami lieli 
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ieguldījumi. Līdz 2020. gadam 
energoinfrastruktūrā būtu jāiegulda 
aptuveni 1 triljons euro, no kuriem 
aptuveni 200 miljardi euro jāatvēl Eiropas 
nozīmes elektroenerģijas un gāzes 
pārvades un glabāšanas infrastruktūrā. 
Runājot par Eiropas nozīmes projektiem, 
pastāv bažas, ka aptuveni ieguldījumi 
aptuveno 100 miljardu euro apmērā tā arī 
netiks veikti, jo pastāv šķēršļi saistībā ar 
atļauju piešķiršanu, regulējumu un 
finansējumu.

ieguldījumi. Lielu attālumu maģistrālās 
elektroapgādes līnijas būtiski palīdzēs 
pārvarēt ar atjaunojamo elektroenerģijas 
avotu izmantošanu saistīto apgādes 
svārstīgumu, sadalot un izplatot 
elektroenerģijas resursus visā Savienībā.
Līdz 2020. gadam energoinfrastruktūrā 
būtu jāiegulda aptuveni EUR 1 triljons, no 
kuriem aptuveni EUR 200 miljardi būtu
jāatvēl Eiropas nozīmes elektroenerģijas un 
gāzes pārvades un glabāšanas 
infrastruktūrai. Attiecībā uz Eiropas 
nozīmes projektiem pastāv bažas, ka 
ieguldījumi aptuveni EUR 100 miljardu 
apmērā tā arī netiks veikti, jo pastāv šķēršļi 
saistībā ar atļauju piešķiršanu, regulējumu 
un finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Komisija 2011. gada 8. marta 
paziņojumā „Ceļvedis virzībai uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
2050. gadā" uzsvēra galveno lomu, kāda 
būs enerģētikas infrastruktūrai, lai laikā 
līdz 2050. gadam sasniegtu mērķi par 
85 % samazināt CO2 emisiju.

Or. it

Grozījums Nr. 158
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
17. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Eiropadome 2011. gada 4. februārī 
aicināja Komisiju racionalizēt un uzlabot 
atļauju piešķiršanas procedūras un veicināt 
tiesisku regulējumu, kas būtu pievilcīgs 
investīcijām. Eiropadome uzsvēra, ka lielu 
daļu no ieguldījumiem infrastruktūrā būs 
jāsedz tirgus dalībniekiem, un izmaksas 
būs jāatgūst, piemērojot attiecīgus tarifus. 
Eiropadome atzina, ka atsevišķiem 
projektiem, kas ir lietderīgi no apgādes 
drošības vai solidaritātes viedokļa, bet 
nevar piesaistīt finansējumu no tirgus, 
jāpiešķir publiskais finansējums.

(17) Eiropadome 2011. gada 4. februārī 
aicināja Komisiju racionalizēt, vienkāršot, 
paātrināt un uzlabot atļauju piešķiršanas 
procedūras un veicināt tiesisku regulējumu, 
kas būtu pievilcīgs investīcijām. 
Eiropadome uzsvēra, ka lielu daļu no 
ieguldījumiem infrastruktūrā būs jāsedz 
tirgus dalībniekiem, un izmaksas būs 
jāatgūst, piemērojot attiecīgus tarifus. 
Eiropadome atzina, ka atsevišķiem 
projektiem, kas ir pamatoti no apgādes 
drošības, solidaritātes un ilgtspējas 
viedokļa, bet nevar piesaistīt pietiekamu 
finansējumu no tirgus, jāpiešķir publiskais 
finansējums.

Or. en

Grozījums Nr. 159
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Eiropadome 2011. gada 4. februārī 
aicināja Komisiju racionalizēt un uzlabot 
atļauju piešķiršanas procedūras un veicināt 
tiesisku regulējumu, kas būtu pievilcīgs 
investīcijām. Eiropadome uzsvēra, ka lielu 
daļu no ieguldījumiem infrastruktūrā būs 
jāsedz tirgus dalībniekiem, un izmaksas 
būs jāatgūst, piemērojot attiecīgus tarifus. 
Eiropadome atzina, ka atsevišķiem 
projektiem, kas ir lietderīgi no apgādes 
drošības vai solidaritātes viedokļa, bet 
nevar piesaistīt finansējumu no tirgus, 
jāpiešķir publiskais finansējums.

(17) Eiropadome 2011. gada 4. februārī 
aicināja Komisiju racionalizēt un uzlabot 
atļauju piešķiršanas procedūras un veicināt 
tiesisku regulējumu, kas būtu pievilcīgs 
investīcijām. Eiropadome uzsvēra, ka lielu 
daļu no ieguldījumiem infrastruktūrā būs 
jāsedz tirgus dalībniekiem, un izmaksas 
būs jāatgūst, piemērojot attiecīgus tarifus. 
Eiropadome atzina, ka atsevišķiem 
projektiem, kas ir lietderīgi no apgādes 
drošības vai solidaritātes viedokļa, bet 
nevar piesaistīt finansējumu no tirgus, 
jāpiešķir publiskais finansējums. Tā arī 
uzsvēra, ka ir jāmodernizē un jāpaplašina 
Eiropas enerģētikas infrastruktūra un 
jāsavieno tīkli pāri robežām, lai veidotu 
patiesu solidaritāti starp dalībvalstīm, 



AM\912704LV.doc 39/135 PE496.337v01-00

LV

nodrošinātu alternatīvus piegāžu vai 
tranzīta maršrutus un energoavotus un 
panāktu, ka atjaunojamie energoavoti sāk 
konkurēt ar tradicionālajiem avotiem.

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar apsvērumiem regulā par Eiropas enerģētikas infrastruktūru jaunajām 
pamatnostādnēm.

Grozījums Nr. 160
Vittorio Prodi, Graham Watson

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Atgādina, ka Eiropas Parlaments 
2007. gada 24. oktobra ziņojumā par 
tirdzniecību un klimata pārmaiņām 
(2007/2003(INI)) uzsvēra nepieciešamību 
likvidēt subsīdijas saistībā ar fosilo 
kurināmo; atgādina, ka stratēģijā "Eiropa 
2020" paredzēts pakāpeniski pārtraukt 
videi kaitīgas subsīdijas; uzsver, ka 
Eiropas Komisijas ceļvedī par resursu 
efektīvu izmantošanu Eiropā uzsvērta 
fosilā kurināmā un videi kaitīgo subsīdiju 
negatīvā ietekme, un ka Eiropas pusgada 
2012. gada izaugsmes pētījumā aicināts 
likvidēt videi kaitīgas subsīdijas; tāpēc 
uzskata, ka būtu lietderīgi ierobežot to 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta enerģētikas infrastruktūrai 
paredzēto resursu daļu, kas darbojas kā 
tiešas vai netiešas subsīdijas saistībā ar 
fosilo kurināmo.

Or. en
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Grozījums Nr. 161
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Elektroenerģijas infrastruktūrai 
būtu jāparedz vismaz 75 % no kopējās 
enerģētikas jomai paredzētās summas 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentā, lai pienācīgi atspoguļotu 
dažādās enerģētikas infrastruktūras 
investīciju vajadzības; ziņojumā 
2011. gada jūnija Enerģētikas padomei 
Komisija paredzēja, ka Eiropas nozīmes 
enerģētikas infrastruktūrā laikā līdz 
2020. gadam kopumā būs jāiegulda 
EUR 200 miljardi, no kuriem 
EUR 140 miljardi ir nepieciešama augsta 
sprieguma elektroenerģijas pārvades 
sistēmām un EUR 70 miljardi — gāzes 
pārvades cauruļvadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Telekomunikācijas aizvien vairāk 
balstās uz interneta infrastruktūru, kur 
pastāv cieša savstarpēja saistība starp 
platjoslas tīkliem un digitālajiem 
pakalpojumiem. Internets kļūst par 
visizplatītāko platformu saziņai, 
pakalpojumu piedāvāšanai un darījumiem. 
Tāpēc viens no ekonomiskās izaugsmes un 
vienotā tirgus darbības nosacījumiem ir 
piekļuve ātrdarbīgam internetam un 

(19) Telekomunikācijas aizvien vairāk 
balstās uz interneta infrastruktūru, kur 
pastāv cieša savstarpēja saistība starp 
platjoslas tīkliem un digitālajiem 
pakalpojumiem. Internets kļūst par 
visizplatītāko platformu saziņai, inovatīvu 
pakalpojumu piedāvāšanai un 
uzņēmējdarbībai. Tāpēc viens no 
ekonomiskās izaugsmes un vienotā tirgus 
darbības nosacījumiem ir piekļuve 
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digitālo pakalpojumu pieejamība visā 
Eiropā.

ātrdarbīgam internetam un digitālo 
pakalpojumu pieejamība visā Eiropā. 
Savukārt saskaņā ar tehnoloģiskās 
neitralitātes principu stimulēta ātru un 
īpaši ātru platjoslas tīklu izveide visā 
Eiropā veicinātu Eiropas mēroga digitālu 
pakalpojumu attīstību un ieviešanu. 
Tomēr šis atbalsts nedrīkst radīt tirgus 
izkropļojumus un privāto investīciju 
izspiešanu no tirgus.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Telekomunikācijas aizvien vairāk 
balstās uz interneta infrastruktūru, kur 
pastāv cieša savstarpēja saistība starp 
platjoslas tīkliem un digitālajiem 
pakalpojumiem. Internets kļūst par 
visizplatītāko platformu saziņai, 
pakalpojumu piedāvāšanai un darījumiem. 
Tāpēc viens no ekonomiskās izaugsmes un 
vienotā tirgus darbības nosacījumiem ir 
piekļuve ātrdarbīgam internetam un 
digitālo pakalpojumu pieejamība visā 
Eiropā.

(19) Telekomunikācijas aizvien vairāk 
balstās uz interneta infrastruktūru, kur 
pastāv cieša savstarpēja saistība starp 
platjoslas tīkliem un digitālajiem 
pakalpojumiem. Turklāt mākoņdatošana 
un programmatūras pakalpojumu 
sniegšana gūst arvien plašāku izplatību 
informācijas tehnoloģiju jomā. Internets 
kļūst par visizplatītāko platformu saziņai, 
privātu un sabiedrisku pakalpojumu 
piedāvāšanai, pārrobežu uzņēmējdarbības 
un tirdzniecības veikšanai. Tāpēc viens no 
ekonomiskās izaugsmes un vienotā tirgus 
darbības nosacījumiem ir visuresoša 
piekļuve ātrdarbīgam internetam un 
inovatīvu digitālo pakalpojumu pieejamība 
visā Eiropā.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Amelia Andersdotter
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Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Telekomunikācijas aizvien vairāk 
balstās uz interneta infrastruktūru, kur 
pastāv cieša savstarpēja saistība starp 
platjoslas tīkliem un digitālajiem 
pakalpojumiem. Internets kļūst par 
visizplatītāko platformu saziņai, 
pakalpojumu piedāvāšanai un darījumiem. 
Tāpēc viens no ekonomiskās izaugsmes un 
vienotā tirgus darbības nosacījumiem ir 
piekļuve ātrdarbīgam internetam un 
digitālo pakalpojumu pieejamība visā 
Eiropā.

(19) Telekomunikācijas aizvien vairāk 
balstās uz interneta infrastruktūru, un 
platjoslas tīkli sniedz papildu iespējas 
digitālo pakalpojumu izmantošanai lielai 
daļai lietderīgu sabiedrības darbību. 
Internets kļūst par dominējošo platformu 
saziņai, sociālajai un kultūras kohēzijai 
un uzņēmējdarbībai. Tāpēc viens no 
ekonomiskās izaugsmes un vienotā tirgus 
darbības nosacījumiem ir piekļuve 
ātrdarbīgam internetam un digitālo 
pakalpojumu pieejamība visā Eiropā.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Telekomunikācijas aizvien vairāk 
balstās uz interneta infrastruktūru, kur 
pastāv cieša savstarpēja saistība starp 
platjoslas tīkliem un digitālajiem 
pakalpojumiem. Internets kļūst par 
visizplatītāko platformu saziņai, 
pakalpojumu piedāvāšanai un
darījumiem. Tāpēc viens no ekonomiskās 
izaugsmes un vienotā tirgus darbības 
nosacījumiem ir piekļuve ātrdarbīgam 
internetam un digitālo pakalpojumu 
pieejamība visā Eiropā.

(19) Telekomunikācijas aizvien vairāk 
balstās uz interneta infrastruktūru, un 
platjoslas tīklu infrastruktūra sniedz 
papildu iespējas digitālo pakalpojumu 
izmantošanai lielai daļai sabiedrības 
darbību. Internets kļūst par dominējošo 
platformu saziņai, uzņēmējdarbībai un
kultūras kohēzijai. Tāpēc viens no 
ekonomiskās izaugsmes un vienotā tirgus 
darbības nosacījumiem ir piekļuve 
ātrdarbīgam internetam un digitālo 
pakalpojumu pieejamība visā Eiropā.

Or. en
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Grozījums Nr. 166
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Moderni optisko šķiedru tīkli ir 
nākotnei kritiski svarīga infrastruktūra, jo 
no tās atkarīgs, vai tiks nodrošināti 
pietiekami pieslēgumi tiem Eiropas 
uzņēmumiem, īpaši MVU, kas vēlas 
izmantot mākoņdatošanu, lai uzlabotu 
rentabilitāti.

(20) Moderni optisko šķiedru tīkli ir 
nākotnei kritiski svarīga infrastruktūra, jo 
no tās atkarīgs, vai tiks nodrošināti 
pietiekami pieslēgumi tiem Eiropas 
uzņēmumiem, īpaši MVU, kas vēlas 
izmantot mākoņdatošanu, lai uzlabotu 
rentabilitāti. Diemžēl, optisko šķiedru un 
īpaši ātra platjoslas pieslēguma ieviešana 
Eiropā joprojām ir neapmierinoša, kamēr 
citas ekonomikas strauji virzās uz priekšu, 
pārņemot vadošo lomu pasaulē, jo 
piedāvā ievērojami lielāku jaudu un datu 
pārraides ātrumu 1 Gbps un vairāk. 
Ieguldījumi optiskās šķiedras pieslēgumos 
gan mājsaimniecībām, gan atvilces 
maršrutēšanas tīkla pasīvajā 
infrastruktūrā ir izšķirošs faktors, ja 
Eiropa vēlas attīstīt jaunus novatoriskus 
risinājumus, zināšanas un pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Moderni optisko šķiedru tīkli ir 
nākotnei kritiski svarīga infrastruktūra, jo 
no tās atkarīgs, vai tiks nodrošināti 
pietiekami pieslēgumi tiem Eiropas 
uzņēmumiem, īpaši MVU, kas vēlas 
izmantot mākoņdatošanu, lai uzlabotu 
rentabilitāti.

(20) Moderni optisko šķiedru tīkli ir 
nākotnei kritiski svarīga infrastruktūra, jo 
no tās atkarīgs, vai tiks nodrošināti 
pietiekami pieslēgumi tiem Eiropas 
uzņēmumiem, īpaši MVU, kas vēlas 
izmantot mākoņdatošanu, lai uzlabotu 
rentabilitāti. Lai izvairītos no 
infrastruktūras dublēšanas, novērstu 
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privāto investīciju pārvietošanu un 
sekmētu spēju radīt jaunas investīciju 
iespējas, kā arī veicinātu izmaksu 
samazināšanas pasākumus, ir jāveic 
darbības, lai uzlabotu koordināciju starp 
to ES atbalstu, ko sniedz no ESI, un 
atbalstu platjoslai no visiem citiem 
pieejamiem avotiem, tostarp izmantojot 
valstu platjoslas plānus.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Moderni optisko šķiedru tīkli ir 
nākotnei kritiski svarīga infrastruktūra, jo 
no tās atkarīgs, vai tiks nodrošināti 
pietiekami pieslēgumi tiem Eiropas 
uzņēmumiem, īpaši MVU, kas vēlas 
izmantot mākoņdatošanu, lai uzlabotu 
rentabilitāti.

(20) Moderni un ātri interneta tīkli ir 
nākotnei kritiski svarīga infrastruktūra, jo 
no tās atkarīgs, vai tiks nodrošināti 
pietiekami pieslēgumi tiem Eiropas 
uzņēmumiem, īpaši MVU, kas vēlas 
izmantot mākoņdatošanu, lai uzlabotu 
rentabilitāti. Telekomunikāciju jomā īpaša 
uzmanība tiks pievērsta darbībām, ar 
kurām atbalsta mākoņdatošanas un īpaši 
ātru bezvadu tīklu izvēršanas mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Stratēģijā "Eiropa 2020" aicināts 
īstenot Eiropas Digitalizācijas programmu, 
ar kuru izveidots stabils tiesiskais 

(21) Stratēģijā "Eiropa 2020" aicināts 
īstenot Eiropas Digitalizācijas programmu, 
ar kuru izveidots stabils tiesiskais 
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regulējums, lai stimulētu investīcijas 
atklātā un konkurētspējīgā ātrdarbīga 
interneta infrastruktūrā un saistītos 
pakalpojumos. Eiropadome 2010. gada 
jūnijā apstiprināja Eiropas Digitalizācijas 
programmu un aicināja visas iestādes 
iesaistīties tās īstenošanā pilnā mērā.

regulējums, lai stimulētu investīcijas 
atklātā un konkurētspējīgā ātrdarbīga 
interneta infrastruktūrā un saistītos 
pakalpojumos. Eiropadome 2010. gada 
jūnijā apstiprināja Eiropas Digitalizācijas 
programmu un aicināja visas iestādes 
iesaistīties tās īstenošanā pilnā mērā. 
Eiropas Digitalizācijas programmā 
noteikts mērķis līdz 2020. gadam visām 
mājsaimniecībām nodrošināt 30 Mbps 
ātrgaitas platjoslas pieslēgumu, bet 50 % 
mājsaimniecību nodrošināt savienojumu 
ar ātrumu 100 Mbps.

Or. it

Grozījums Nr. 170
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Stratēģijā "Eiropa 2020" aicināts 
īstenot Eiropas Digitalizācijas programmu, 
ar kuru izveidots stabils tiesiskais 
regulējums, lai stimulētu investīcijas 
atklātā un konkurētspējīgā ātrdarbīga 
interneta infrastruktūrā un saistītos 
pakalpojumos. Eiropadome 2010. gada 
jūnijā apstiprināja Eiropas Digitalizācijas 
programmu un aicināja visas iestādes 
iesaistīties tās īstenošanā pilnā mērā.

(21) Stratēģijā "Eiropa 2020" aicināts 
īstenot Eiropas Digitalizācijas programmu, 
ar kuru izveidots stabils tiesiskais 
regulējums, lai stimulētu investīcijas 
atklātā un konkurētspējīgā ātrdarbīga 
interneta infrastruktūrā un saistītos 
pakalpojumos. Tomēr 2020. gadam 
noteiktie mērķi būtu jāpārskata ar nolūku 
panākt, ka Eiropā ir pasaulē lielākais 
platjoslas ātrums, cenšoties panākt, ka 
līdz 2020. gadam visiem Eiropas 
iedzīvotājiem būtu piekļuve pieslēgumam 
ar ātrumu 100 Mb/s un 50 % ES 
mājsaimniecību būtu piekļuve 
pieslēgumam ar ātrumu 1 Gb/s vai vairāk.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Ioannis A. Tsoukalas
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Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Stratēģijā "Eiropa 2020" aicināts 
īstenot Eiropas Digitalizācijas programmu, 
ar kuru izveidots stabils tiesiskais 
regulējums, lai stimulētu investīcijas 
atklātā un konkurētspējīgā ātrdarbīga 
interneta infrastruktūrā un saistītos 
pakalpojumos. Eiropadome 2010. gada 
jūnijā apstiprināja Eiropas Digitalizācijas 
programmu un aicināja visas iestādes 
iesaistīties tās īstenošanā pilnā mērā.

(21) Stratēģijā "Eiropa 2020" aicināts 
īstenot Eiropas Digitalizācijas programmu, 
ar kuru izveidots stabils tiesiskais 
regulējums, lai stimulētu investīcijas 
atklātā un konkurētspējīgā ātrdarbīga 
interneta infrastruktūrā un saistītos 
pakalpojumos, kas veidos pamatu 
digitālajam vienotajam tirgum. 
Eiropadome 2010. gada jūnijā apstiprināja 
Eiropas Digitalizācijas programmu un 
aicināja visas iestādes iesaistīties tās 
īstenošanā pilnā mērā.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Lai nodrošinātu Eiropas Savienības 
konkurētspēju un veicinātu Eiropas kā 
pasaules vadošās pakalpojumu sniegšanas 
ekonomikas izaugsmi, pašreizējās 
Digitalizācijas programmas mērķi būtu 
jāsasniedz nevis 2020. gadā, bet jau 
2015. gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
22. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Padome 2010. gada 31. maijā secināja, 
ka Eiropai būtu jāvelta vajadzīgie līdzekļi 
digitāla vienota tirgus attīstībā, kurš 
balstītos uz ātru un īpaši ātru interneta tīklu 
un savstarpēji izmantojamām 
programmām, un atzina, ka efektīvas un uz 
konkurenci balstītas investīcijas nākamās 
paaudzes platjoslas tīklos būs svarīgas
novatorismam, patērētāju izvēlei un 
Savienības konkurētspējai un ka tas var
nodrošināt labāku dzīves kvalitāti, 
piemēram, piedāvājot labāku veselības 
aprūpi, drošāku transportu, jaunas 
plašsaziņas līdzekļu iespējas un 
vienkāršāku piekļuvi precēm un
pakalpojumiem, īpaši pāri robežām.

(22) Padome 2010. gada 31. maijā secināja, 
ka Eiropai būtu jāvelta vajadzīgie līdzekļi 
digitāla vienota tirgus attīstībā, kurš 
balstītos uz ātru un īpaši ātru interneta tīklu 
un savstarpēji izmantojamām 
programmām, un atzina, ka efektīvas un uz 
konkurenci balstītas investīcijas nākamās 
paaudzes platjoslas tīklos būs 
nepieciešamas inovācijām, patērētāju 
izvēlei un Savienības konkurētspējai un ka 
tas var nodrošināt labāku dzīves kvalitāti, 
piemēram, piedāvājot labāku veselības 
aprūpi, drošāku transportu, jaunas 
plašsaziņas līdzekļu iespējas un 
vienkāršāku piekļuvi precēm, 
pakalpojumiem un zināšanām, īpaši pāri 
robežām.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Eiropas Parlaments 2010. gada 
5. maija rezolūcijā aicināja gan veikt 
investīcijas atklātā pirmkoda 
programmatūrā, gan pievērst īpašu 
uzmanību Gbps ātruma tīklu iekārtošanai 
Eiropas pētniecības institūtiem un 
augstskolām, kā arī panākt, lai īpaši ātri 
savienojumi būtu pieejami maziem un 
vidējiem uzņēmumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 175
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Publiski ieguldījumi ātros un īpaši 
ātros platjoslas tīklos nedrīkst ne 
pārmērīgi kropļot konkurenci, ne arī radīt 
šķēršļus investīcijām. Tos vajadzētu 
izmantot, lai apkopotu privātās 
investīcijas un tikai tādos gadījumos, ja 
nav komerciālas intereses investēt.

Or. en

Grozījums Nr. 176
James Elles, Roberts Zīle

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Lielākā daļā pieejamo pētījumu 
nepārprotami apliecina, ka ieguldījumi 
informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju (IKT) infrastruktūrā 
nodrošina ievērojamas priekšrocības, 
proti, tiek radītas darba vietas un 
izaugsme gan ilgtermiņā, gan īstermiņā, 
un tas notiek ne tikai tāpēc, ka tiek 
veidota pati infrastruktūra, bet arī tādēļ, 
ka uzlabotām digitālām spējām visā 
ekonomikā ir tūlītēja, spēcīga un ilgstoša 
pastiprinoša ietekme, jo īpaši attiecībā uz 
maziem uzņēmumiem; mudina veikt visu 
iespējamo, lai ne tikai precizētu ES 
budžetā pieejamo līdzekļu apmēru, bet arī 
nodrošinātu pašreizējo līdzekļu 
novirzīšanu IKT attīstībai.

Or. en
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Grozījums Nr. 177
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Ir jāizveido stabili un saderīgi ES 
mēroga tīkli, lai digitālā vidē varētu sniegt 
sabiedriskā labuma pakalpojumus, iesaistot 
gan publisko pārvaldi, gan pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjus valstu un reģionālā 
līmenī, tālab ir ļoti svarīgi nodrošināt 
strukturētu ES finansējumu, kas paredzēts 
sistēmas un programmatūras izmaksu 
segšanai, kā arī šādu tīklu noturīgu mezglu 
uzturēšanai, lai no nacionālo operatoru 
budžeta būtu jāsedz tikai iekšzemes 
izmaksas.

(24) Ir jāizveido stabili un saderīgi ES 
mēroga tīkli, lai digitālā vidē varētu sniegt 
sabiedriskā labuma pakalpojumus, iesaistot 
gan publisko pārvaldi, gan pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjus valstu un reģionālā 
līmenī, tālab ir ļoti svarīgi nodrošināt 
strukturētu ES finansējumu, kas paredzēts 
sistēmas un programmatūras izmaksu 
segšanai, kā arī šādu tīklu noturīgu mezglu 
uzturēšanai, lai no nacionālo operatoru 
budžeta būtu jāsedz tikai iekšzemes 
izmaksas. Īpaša prioritāte jāpiešķir tam, 
lai nodrošinātu, ka visas publiski 
finansētas sistēmas un visi 
programmatūras veidi tiek izplatīti 
atvērtu, pieejamu standartu veidā, ko var 
viegli iegūt un izmantot visi sabiedrības 
dalībnieki, tostarp bezpeļņas dalībnieki, 
un ka publisku ieguldījumu rezultātā 
izstrādāts kods sabiedrībai vienmēr 
pieejams kā atvērts kods.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Ir jāizveido stabili un saderīgi ES 
mēroga tīkli, lai digitālā vidē varētu sniegt 
sabiedriskā labuma pakalpojumus, iesaistot 
gan publisko pārvaldi, gan pilsoniskās 

(24) Ir jāizveido stabili un saderīgi ES 
mēroga tīkli, lai digitālā vidē varētu sniegt 
sabiedriskā labuma pakalpojumus, iesaistot 
gan publisko pārvaldi, gan pilsoniskās 
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sabiedrības pārstāvjus valstu un reģionālā 
līmenī, tālab ir ļoti svarīgi nodrošināt 
strukturētu ES finansējumu, kas paredzēts 
sistēmas un programmatūras izmaksu 
segšanai, kā arī šādu tīklu noturīgu mezglu 
uzturēšanai, lai no nacionālo operatoru 
budžeta būtu jāsedz tikai iekšzemes 
izmaksas.

sabiedrības pārstāvjus valstu un reģionālā 
līmenī, tālab ir ļoti svarīgi nodrošināt 
strukturētu ES finansējumu, kas paredzēts 
sistēmas un programmatūras izmaksu 
segšanai, kā arī šādu tīklu noturīgu mezglu 
uzturēšanai, lai no nacionālo operatoru 
budžeta būtu jāsedz tikai iekšzemes 
izmaksas. Lai pabeigtu digitālā vienotā 
tirgus veidošanu, tiek nodrošināta 
saskaņā ar ESI programmu veikto 
pasākumu cieša sadarbība un 
koordinācija ar valstu un reģionālajiem 
pasākumiem platjoslas tīklu jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Ir jāizveido stabili un saderīgi ES 
mēroga tīkli, lai digitālā vidē varētu sniegt 
sabiedriskā labuma pakalpojumus, iesaistot 
gan publisko pārvaldi, gan pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjus valstu un reģionālā 
līmenī, tālab ir ļoti svarīgi nodrošināt 
strukturētu ES finansējumu, kas paredzēts 
sistēmas un programmatūras izmaksu 
segšanai, kā arī šādu tīklu noturīgu mezglu 
uzturēšanai, lai no nacionālo operatoru 
budžeta būtu jāsedz tikai iekšzemes 
izmaksas.

(24) Ir jāizveido stabili un saderīgi ES 
mēroga tīkli, lai digitālā vidē varētu sniegt 
sabiedriskā labuma pakalpojumus, iesaistot 
gan publisko pārvaldi, gan pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjus valstu un reģionālā 
līmenī, tālab ir ļoti svarīgi nodrošināt 
strukturētu ES finansējumu, kas paredzēts 
sistēmas un programmatūras izmaksu 
segšanai, kā arī kiberdrošībai un šādu tīklu 
noturīgu mezglu uzturēšanai, lai no 
nacionālo operatoru budžeta būtu jāsedz 
tikai iekšzemes izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)



AM\912704LV.doc 51/135 PE496.337v01-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Piemērojot finanšu instrumentu ar 
mērķi nodrošināt Eiropas komunikāciju 
pamatpakalpojumus, īpaša prioritāte būtu 
jāpiešķir tam, lai nodrošinātu 
pakalpojumus, kuri balstās uz atvērtiem, 
pieejamiem standartiem, kurus ir viegli 
pārskatīt, iegūt un izmantot visiem 
sabiedrības dalībniekiem, un kur 
standarta izstrādes process ir atvērts, 
pārredzams un iekļaujošs visiem 
ieinteresētajiem dalībniekiem, tostarp 
bezpeļņas dalībniekiem, un ka pirmkods, 
kas izstrādāts pamatpakalpojumu 
lietojumos veiktu publisku ieguldījumu 
rezultātā, sabiedrībai vienmēr pieejams kā 
atvērts kods.

Or. en

Pamatojums

Tas ir vienkāršs un nepieciešams solis, lai nodrošinātu sadarbspēju, kas sniedz maksimālu 
elastību vietējai un reģionālā pielāgošanai, piedaloties MVU vai bezpeļņas dalībniekiem.

Grozījums Nr. 181
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai, realizējot plaša mēroga 
infrastruktūras projektus, nodrošinātu 
pārrobežu sadarbspēju, jo īpaši 
pamatpakalpojumu līmenī, var būt 
nepieciešams, ka iekārtu iepirkumu un 
uzstādīšanu vienlaikus veic Komisija, 
dalībvalsts un/vai saņēmēji. Tādos 
gadījumos var būt nepieciešams Savienības 
finansiālo atbalstu piešķirt iepirkumiem, ko 
īsteno infrastruktūras nodrošinātāji 
dalībvalstīs vai nu savā vārdā, vai 

(27) Lai, realizējot plaša mēroga 
infrastruktūras projektus, nodrošinātu 
pārrobežu sadarbspēju, jo īpaši 
pamatpakalpojumu līmenī, var būt 
nepieciešams, ka iekārtu iepirkumu un 
uzstādīšanu vienlaikus veic Komisija, 
dalībvalsts un/vai saņēmēji. Lai veicinātu 
sadarbspējas prasību izpildi, priekšroka 
būtu jādod risinājumiem, kuros izmanto 
atvērtus, pārredzamus standartus, kurus 
nodrošina bez atlīdzības. Tādos gadījumos 
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sadarbībā ar Komisiju. Noteikumi arī 
pieļauj iepirkumu no vairākiem 
piegādātājiem, kas var būt vajadzīgs, inter 
alia, lai nodrošinātu daudzvalodīgu 
sistēmu, nodrošinātu apgādes drošību 
un/vai tīkla redundanci, kas ir 
nepieciešama, lai samazinātu 
infrastruktūras tīkla dīkstāvi, ko var izraisīt 
atteice vienā punktā.

var būt nepieciešams Savienības finansiālo 
atbalstu piešķirt iepirkumiem, ko īsteno 
infrastruktūras nodrošinātāji dalībvalstīs 
vai nu savā vārdā, vai sadarbībā ar 
Komisiju. Noteikumi arī pieļauj iepirkumu 
no vairākiem piegādātājiem, kas var būt 
vajadzīgs, inter alia, lai nodrošinātu 
daudzvalodīgu sistēmu, nodrošinātu 
apgādes drošību un/vai tīkla redundanci, 
kas ir nepieciešama, lai samazinātu 
infrastruktūras tīkla dīkstāvi, ko var izraisīt 
atteice vienā punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai, realizējot plaša mēroga 
infrastruktūras projektus, nodrošinātu 
pārrobežu sadarbspēju, jo īpaši 
pamatpakalpojumu līmenī, var būt 
nepieciešams, ka iekārtu iepirkumu un 
uzstādīšanu vienlaikus veic Komisija, 
dalībvalsts un/vai saņēmēji. Tādos 
gadījumos var būt nepieciešams Savienības 
finansiālo atbalstu piešķirt iepirkumiem, ko 
īsteno infrastruktūras nodrošinātāji 
dalībvalstīs vai nu savā vārdā, vai 
sadarbībā ar Komisiju. Noteikumi arī 
pieļauj iepirkumu no vairākiem 
piegādātājiem, kas var būt vajadzīgs, inter 
alia, lai nodrošinātu daudzvalodīgu 
sistēmu, nodrošinātu apgādes drošību 
un/vai tīkla redundanci, kas ir 
nepieciešama, lai samazinātu 
infrastruktūras tīkla dīkstāvi, ko var izraisīt 
atteice vienā punktā.

(27) Lai, realizējot plaša mēroga 
infrastruktūras projektus, nodrošinātu 
pārrobežu sadarbspēju, jo īpaši 
pamatpakalpojumu līmenī, var būt 
nepieciešams, ka iekārtu iepirkumu un 
uzstādīšanu vienlaikus veic Komisija, 
dalībvalsts, reģionālās un vietējās iestādes
un/vai saņēmēji. Tādos gadījumos var būt 
nepieciešams Savienības finansiālo atbalstu 
piešķirt iepirkumiem, ko īsteno 
infrastruktūras nodrošinātāji dalībvalstīs 
vai reģionos ar deleģētām pilnvarām, vai 
nu savā vārdā, vai sadarbībā ar Komisiju. 
Noteikumi arī pieļauj iepirkumu no 
vairākiem piegādātājiem, kas var būt 
vajadzīgs, inter alia, lai nodrošinātu 
daudzvalodīgu sistēmu, nodrošinātu 
apgādes drošību un/vai tīkla redundanci, 
kas ir nepieciešama, lai samazinātu 
infrastruktūras tīkla dīkstāvi, ko var izraisīt 
atteice vienā punktā.

Or. es
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Grozījums Nr. 183
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Vispārējus sabiedriski nozīmīgus 
pakalpojumus (pamatpakalpojumus) bieži 
skar ievērojamas tirgus nepilnības. 
Finansējamās jomas ir saistītas ar 
sabiedrisku pakalpojumu sniegšanu (e-
veselības, e-identitātes, e-iepirkuma plaša 
ieviešana un sadarbspēja), tāpēc jau pašā 
sākumā pēc būtības nav komerciālas. 
Turklāt, ja finansēti tiek tikai 
pamatpakalpojumi, grūts uzdevums būtu 
radīt pienācīgus stimulus dalībvalstu un 
reģionālā līmenī, lai faktiski ieviestu 
sabiedriski nozīmīgus pakalpojumus: tas 
daļēji skaidrojams ar to, ka trūkst stimulu 
valsts līmenī sasaistīt valstu sistēmas ar 
pamatsistēmām (tātad radīt nosacījumus 
sadarbspējai un pārrobežu 
pakalpojumiem), kā arī ar to, ka privātie 
ieguldītāji vieni paši nevar nodrošināt 
pakalpojuma ieviešanu sadarbspējīgā 
sistēmā.

(28) Vispārējus sabiedriski nozīmīgus 
pakalpojumus (pamatpakalpojumus) bieži 
skar ievērojamas tirgus nepilnības. 
Finansējamās jomas ir saistītas ar 
sabiedrisku pakalpojumu sniegšanu 
(e-veselības, e-identitātes, e-iepirkuma 
plaša ieviešana un sadarbspēja), tāpēc jau 
pašā sākumā pēc būtības nav komerciālas. 
Turklāt, ja finansēti tiek tikai 
pamatpakalpojumi, grūts uzdevums būtu 
radīt pienācīgus stimulus dalībvalstu un 
reģionālā līmenī, lai faktiski ieviestu 
sabiedriski nozīmīgus pakalpojumus: tas 
daļēji skaidrojams ar to, ka trūkst stimulu 
valsts līmenī sasaistīt valstu sistēmas ar 
pamatsistēmām (tātad radīt nosacījumus 
sadarbspējai un pārrobežu 
pakalpojumiem), kā arī ar to, ka privātie 
ieguldītāji vieni paši nevar nodrošināt 
pakalpojuma ieviešanu sadarbspējīgā 
sistēmā. Pirms veikt lielus, jaunus 
ieguldījumus, ir tomēr rūpīgi jāapsver 
atvērtā pirmkoda risinājumi, kas jau 
īstenoti daudzās jomās Eiropā, un iespēja 
tos izmantot arī citās jomās.

Or. en

Pamatojums

Daudzviet Eiropas publiskajā sektorā jau veiksmīgi izmantoti atvērtā pirmkoda risinājumi. 
Vērā ņemami paraugi ir Spānijā un Minhenē, Vācijā. Tomēr piemēri ir arī citās dalībvalstīs, 
piemēram, Eksjo un Rättvik pašvaldībās Zviedrijā. Daļēju atvērtā pirmkoda risinājumu 
izmantošanas piemēru ir vēl daudz vairāk.
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Grozījums Nr. 184
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Vispārējus sabiedriski nozīmīgus 
pakalpojumus (pamatpakalpojumus) bieži 
skar ievērojamas tirgus nepilnības. 
Finansējamās jomas ir saistītas ar 
sabiedrisku pakalpojumu sniegšanu (e-
veselības, e-identitātes, e-iepirkuma plaša 
ieviešana un sadarbspēja), tāpēc jau pašā 
sākumā pēc būtības nav komerciālas. 
Turklāt, ja finansēti tiek tikai 
pamatpakalpojumi, grūts uzdevums būtu 
radīt pienācīgus stimulus dalībvalstu un 
reģionālā līmenī, lai faktiski ieviestu 
sabiedriski nozīmīgus pakalpojumus: tas 
daļēji skaidrojams ar to, ka trūkst stimulu 
valsts līmenī sasaistīt valstu sistēmas ar 
pamatsistēmām (tātad radīt nosacījumus 
sadarbspējai un pārrobežu 
pakalpojumiem), kā arī ar to, ka privātie 
ieguldītāji vieni paši nevar nodrošināt 
pakalpojuma ieviešanu sadarbspējīgā 
sistēmā.

(28) Vispārējus sabiedriski nozīmīgus 
pakalpojumus (pamatpakalpojumus) bieži 
skar ievērojamas tirgus nepilnības. 
Finansējamās jomas ir saistītas ar
sabiedrisku pakalpojumu sniegšanu 
(e-veselības, e-identitātes, e-mācību, e-
iepirkuma plaša ieviešana un sadarbspēja), 
tāpēc jau pašā sākumā pēc būtības nav 
komerciālas. Turklāt, ja finansēti tiek tikai 
pamatpakalpojumi, grūts uzdevums būtu 
radīt pienācīgus stimulus dalībvalstu un 
reģionālā līmenī, lai faktiski ieviestu 
sabiedriski nozīmīgus pakalpojumus: tas 
daļēji skaidrojams ar to, ka trūkst stimulu 
valsts līmenī sasaistīt valstu sistēmas ar 
pamatsistēmām (tātad radīt nosacījumus 
sadarbspējai un pārrobežu 
pakalpojumiem), kā arī ar to, ka privātie 
ieguldītāji vieni paši nevar nodrošināt 
pakalpojuma ieviešanu sadarbspējīgā 
sistēmā.

Or. it

Grozījums Nr. 185
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Vispārējus sabiedriski nozīmīgus 
pakalpojumus (pamatpakalpojumus) bieži 
skar ievērojamas tirgus nepilnības. 
Finansējamās jomas ir saistītas ar 
sabiedrisku pakalpojumu sniegšanu (e-
veselības, e-identitātes, e-iepirkuma plaša 

(28) Vispārējus sabiedriski nozīmīgus 
pakalpojumus (pamatpakalpojumus) bieži 
skar ievērojamas tirgus nepilnības. 
Finansējamās jomas ir saistītas ar 
sabiedrisku pakalpojumu sniegšanu (e-
veselības, e-identitātes, e-iepirkuma un 
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ieviešana un sadarbspēja), tāpēc jau pašā 
sākumā pēc būtības nav komerciālas. 
Turklāt, ja finansēti tiek tikai 
pamatpakalpojumi, grūts uzdevums būtu 
radīt pienācīgus stimulus dalībvalstu un 
reģionālā līmenī, lai faktiski ieviestu 
sabiedriski nozīmīgus pakalpojumus: tas 
daļēji skaidrojams ar to, ka trūkst stimulu 
valsts līmenī sasaistīt valstu sistēmas ar 
pamatsistēmām (tātad radīt nosacījumus 
sadarbspējai un pārrobežu 
pakalpojumiem), kā arī ar to, ka privātie 
ieguldītāji vieni paši nevar nodrošināt 
pakalpojuma ieviešanu sadarbspējīgā 
sistēmā.

Eiropas kultūras mantojuma 
digitalizācijas plaša ieviešana un 
sadarbspēja), tāpēc jau pašā sākumā pēc 
būtības nav komerciālas. Turklāt, ja 
finansēti tiek tikai pamatpakalpojumi, grūts 
uzdevums būtu radīt pienācīgus stimulus 
dalībvalstu un reģionālā līmenī, lai faktiski 
ieviestu sabiedriski nozīmīgus 
pakalpojumus: tas daļēji skaidrojams ar to, 
ka trūkst stimulu valsts līmenī sasaistīt 
valstu sistēmas ar pamatsistēmām (tātad 
radīt nosacījumus sadarbspējai un 
pārrobežu pakalpojumiem), kā arī ar to, ka 
privātie ieguldītāji vieni paši nevar 
nodrošināt pakalpojuma ieviešanu 
sadarbspējīgā sistēmā.

Or. ro

Grozījums Nr. 186
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Vispārējus sabiedriski nozīmīgus 
pakalpojumus (pamatpakalpojumus) bieži 
skar ievērojamas tirgus nepilnības. 
Finansējamās jomas ir saistītas ar 
sabiedrisku pakalpojumu sniegšanu (e-
veselības, e-identitātes, e-iepirkuma plaša 
ieviešana un sadarbspēja), tāpēc jau pašā 
sākumā pēc būtības nav komerciālas. 
Turklāt, ja finansēti tiek tikai 
pamatpakalpojumi, grūts uzdevums būtu 
radīt pienācīgus stimulus dalībvalstu un 
reģionālā līmenī, lai faktiski ieviestu 
sabiedriski nozīmīgus pakalpojumus: tas 
daļēji skaidrojams ar to, ka trūkst stimulu 
valsts līmenī sasaistīt valstu sistēmas ar 
pamatsistēmām (tātad radīt nosacījumus 
sadarbspējai un pārrobežu 
pakalpojumiem), kā arī ar to, ka privātie 
ieguldītāji vieni paši nevar nodrošināt 

(28) Vispārējus sabiedriski nozīmīgus 
pakalpojumus (pamatpakalpojumus) bieži 
skar ievērojamas tirgus nepilnības. 
Finansējamās jomas ir saistītas ar 
sabiedrisku pakalpojumu sniegšanu 
(e-veselības, e-identitātes, e-iepirkuma 
plaša ieviešana un sadarbspēja), tāpēc jau 
pašā sākumā pēc būtības nav komerciālas. 
Turklāt, ja finansēti tiek tikai 
pamatpakalpojumi, grūts uzdevums būtu 
radīt pienācīgus stimulus dalībvalstu un 
reģionālā līmenī, lai faktiski ieviestu 
sabiedriski nozīmīgus pakalpojumus: tas 
daļēji skaidrojams ar to, ka trūkst stimulu 
valsts līmenī sasaistīt valstu sistēmas ar 
pamatsistēmām (tātad radīt nosacījumus 
sadarbspējai un pārrobežu 
pakalpojumiem), kā arī ar to, ka privātie 
ieguldītāji vieni paši nevar nodrošināt 
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pakalpojuma ieviešanu sadarbspējīgā 
sistēmā.

pakalpojuma ieviešanu sadarbspējīgā 
sistēmā. Kopīgu interešu projektos, kas 
attiecas uz pārrobežu e-pārvaldības
pakalpojumu sniegšanu, būtu jāņem vērā 
Eiropas publisko pakalpojumu Eiropas 
sadarbspējas satvara 25 ieteikumi, kas 
attiecas uz īpašām sadarbspējas prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Vispārējus sabiedriski nozīmīgus 
pakalpojumus (pamatpakalpojumus) bieži 
skar ievērojamas tirgus nepilnības. 
Finansējamās jomas ir saistītas ar 
sabiedrisku pakalpojumu sniegšanu (e-
veselības, e-identitātes, e-iepirkuma plaša 
ieviešana un sadarbspēja), tāpēc jau pašā 
sākumā pēc būtības nav komerciālas. 
Turklāt, ja finansēti tiek tikai 
pamatpakalpojumi, grūts uzdevums būtu 
radīt pienācīgus stimulus dalībvalstu un 
reģionālā līmenī, lai faktiski ieviestu 
sabiedriski nozīmīgus pakalpojumus: tas 
daļēji skaidrojams ar to, ka trūkst stimulu 
valsts līmenī sasaistīt valstu sistēmas ar 
pamatsistēmām (tātad radīt nosacījumus 
sadarbspējai un pārrobežu 
pakalpojumiem), kā arī ar to, ka privātie 
ieguldītāji vieni paši nevar nodrošināt 
pakalpojuma ieviešanu sadarbspējīgā 
sistēmā.

(28) Vispārējus sabiedriski nozīmīgus 
pakalpojumus (pamatpakalpojumus) bieži 
skar ievērojamas tirgus nepilnības. 
Finansējamās jomas ir saistītas ar 
sabiedrisku pakalpojumu sniegšanu 
(e-veselības, e-identitātes, e-pārvaldības, 
e-mācību, e-iepirkuma plaša ieviešana un 
sadarbspēja), tāpēc jau pašā sākumā pēc 
būtības nav komerciālas. Turklāt, ja 
finansēti tiek tikai pamatpakalpojumi, grūts 
uzdevums būtu radīt pienācīgus stimulus 
dalībvalstu un reģionālā līmenī, lai faktiski 
ieviestu sabiedriski nozīmīgus 
pakalpojumus: tas daļēji skaidrojams ar to, 
ka trūkst stimulu valsts līmenī sasaistīt 
valstu sistēmas ar pamatsistēmām (tātad 
radīt nosacījumus sadarbspējai un 
pārrobežu pakalpojumiem), kā arī ar to, ka 
privātie ieguldītāji vieni paši nevar 
nodrošināt pakalpojuma ieviešanu 
sadarbspējīgā sistēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Pilar del Castillo Vera
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Regulas priekšlikums
29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29a) Pārrobežu pakalpojumu sniegšana, 
izveidojot elektronisku procedūru saistībā 
ar pārvietošanos no vienas Eiropas valsts 
uz citu, ļaus elektroniski risināt visas 
nepieciešamās administratīvās 
procedūras, veicinot Eiropas iedzīvotāju 
mobilitāti un vienlaikus padarot to mazāk 
dārgu. Tādējādi ar šiem pakalpojumiem 
varētu uzlabot Eiropas iedzīvotāju 
iespējas strādāt, mācīties un dzīvot 
jebkurā dalībvalstī, jo viņi varētu izmantot 
izcelsmes valsts elektronisko identitāti, lai 
vienotajā kontaktpunktā veiktu adreses 
maiņas reģistrāciju visās ierašanās 
dalībvalsts publiskajās iestādēs 
(pašvaldībā, skolā, medicīnas iestādē, 
policijā u.c.).

Or. en

Grozījums Nr. 189
Ádám Kósa, Erik Bánki

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) "Apvārsnis 2020" (nākamā pētniecības 
un inovāciju pamatprogramma) cita starpā 
pievērsīsies sabiedrisku problēmu 
risināšanai (piem., vieds, videi nekaitīgs un 
integrēts transports, droša, tīra un efektīva 
enerģija, IKT izmantošana veselības 
aprūpē, pārvaldībā un ilgtspējīgā attīstībā), 
lai nepastarpināti risinātu stratēģijā "Eiropa 
2020" apzinātās problēmas, atbalstot 
pasākumus, kas aptver visu ciklu, sākot ar 
pētniecību un beidzot ar tirgu. "Apvārsnis 
2020" nodrošinās atbalstu visos inovācijas 

(30) "Apvārsnis 2020" (nākamā pētniecības 
un inovāciju pamatprogramma) cita starpā 
pievērsīsies sabiedrisku problēmu 
risināšanai (piem., vieds, videi nekaitīgs, 
pieejams un integrēts transports, droša, tīra 
un efektīva enerģija, IKT izmantošana 
veselības aprūpē, pārvaldībā un ilgtspējīgā 
attīstībā), lai nepastarpināti risinātu 
stratēģijā "Eiropa 2020" apzinātās 
problēmas, atbalstot pasākumus, kas aptver 
visu ciklu, sākot ar pētniecību un beidzot ar 
tirgu. "Apvārsnis 2020" nodrošinās atbalstu 
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ķēdes posmos, jo īpaši pasākumiem, kas 
ciešāk saistīti ar tirgu, ieskaitot inovatīvus 
finanšu instrumentus. Lai panāktu lielāku 
Savienības finansējuma ietekmi un 
nodrošinātu saskanību, Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instruments 
veidos ciešu sinerģiju ar programmu 
"Apvārsnis 2020".

visos inovācijas ķēdes posmos, jo īpaši 
pasākumiem, kas ciešāk saistīti ar tirgu, 
ieskaitot inovatīvus finanšu instrumentus. 
Lai panāktu lielāku Savienības finansējuma 
ietekmi un nodrošinātu saskanību, Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instruments 
veidos ciešu sinerģiju ar programmu
"Apvārsnis 2020".

Or. en

Pamatojums

Tā kā Eiropā ir 80 miljoni personu ar invaliditāti, iedzīvotāji turpina novecot un arvien 
aktuālāki kļūst vides jautājumi, transporta pieejamība kļūst par būtisku sabiedrisku problēmu.

Grozījums Nr. 190
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) "Apvārsnis 2020" (nākamā pētniecības 
un inovāciju pamatprogramma) cita starpā 
pievērsīsies sabiedrisku problēmu 
risināšanai (piem., vieds, videi nekaitīgs un 
integrēts transports, droša, tīra un efektīva 
enerģija, IKT izmantošana veselības 
aprūpē, pārvaldībā un ilgtspējīgā attīstībā), 
lai nepastarpināti risinātu stratēģijā "Eiropa 
2020" apzinātās problēmas, atbalstot 
pasākumus, kas aptver visu ciklu, sākot ar 
pētniecību un beidzot ar tirgu. "Apvārsnis 
2020" nodrošinās atbalstu visos inovācijas 
ķēdes posmos, jo īpaši pasākumiem, kas 
ciešāk saistīti ar tirgu, ieskaitot inovatīvus 
finanšu instrumentus. Lai panāktu lielāku 
Savienības finansējuma ietekmi un 
nodrošinātu saskanību, Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instruments 
veidos ciešu sinerģiju ar programmu 
"Apvārsnis 2020".

(30) "Apvārsnis 2020" (nākamā pētniecības 
un inovāciju pamatprogramma) cita starpā 
pievērsīsies sabiedrisku problēmu 
risināšanai (piemēram, vieds, videi 
nekaitīgs un integrēts transports, droša, tīra 
un efektīva enerģija, informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju izmantošana 
veselības aprūpē, pārvaldībā un ilgtspējīgā 
attīstībā), lai nepastarpināti risinātu 
stratēģijā "Eiropa 2020" apzinātās 
problēmas, atbalstot pasākumus, kas aptver 
visu ciklu, sākot ar pētniecību un beidzot ar 
tirgu. "Apvārsnis 2020" nodrošinās atbalstu 
visos inovācijas ķēdes posmos, jo īpaši 
pasākumiem, kas ciešāk saistīti ar tirgu, 
ieskaitot inovatīvus finanšu instrumentus. 
Turklāt Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju 
institūtam (EIT) ir tādi paši mērķi, risinot 
šīs sabiedriskās problēmas, pievēršot 
uzmanību pētniecības rezultātu 
izmantošanai un inovatīvu produktu un 
pakalpojumu attīstīšanai. Lai panāktu 
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lielāku Savienības finansējuma ietekmi un 
nodrošinātu saskanību, Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instruments 
veidos ciešu sinerģiju ar programmu 
"Apvārsnis 2020" un ar EIT.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Fiskālie pasākumi daudzās dalībvalstīs 
liks vai jau liek publiskā sektora iestādēm 
pārvērtēt ieguldījumiem infrastruktūrā 
veltītās programmas. Šajā sakarā PPP tiek 
uzskatītas par lietderīgu līdzekli, kā 
īstenot infrastruktūras projektus, kas 
nepieciešami, lai sasniegtu politikas 
mērķus, piemēram, cīņā ar klimata 
pārmaiņām, veicinātu alternatīvo enerģijas 
avotu izmantošanu, kā arī 
energoefektivitāti un resursefektivitāti, 
atbalstītu ilgtspējīgu transportu un 
izveidotu platjoslas tīklus. Komisija 
2009. gada 19. novembra PPP 
paziņojumā apņēmās uzlabot PPP 
piekļuvi finansējumam, proti, paplašināt 
esošo finanšu instrumentu tvērumu.

(33) Fiskālie pasākumi daudzās dalībvalstīs 
liks vai jau liek publiskā sektora iestādēm 
pārvērtēt ieguldījumiem infrastruktūrā 
veltītās programmas, kas nepieciešamas, 
lai sasniegtu politikas mērķus, piemēram, 
cīņā ar klimata pārmaiņām, veicinātu 
alternatīvo enerģijas avotu izmantošanu, kā 
arī energoefektivitāti un resursefektivitāti, 
atbalstītu ilgtspējīgu transportu un 
izveidotu platjoslas tīklus.

Or. en

Pamatojums

Jāsaglabā atsauce uz stimulējošo ietekmi, ko nodrošina ar attiecīgiem dalībvalstu fiskālajiem 
pasākumiem, kamēr PPP pozitīvā ietekme vēl jāpierāda.

Grozījums Nr. 192
Izaskun Bilbao Barandica
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Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Fiskālie pasākumi daudzās dalībvalstīs 
liks vai jau liek publiskā sektora iestādēm 
pārvērtēt ieguldījumiem infrastruktūrā 
veltītās programmas. Šajā sakarā PPP tiek 
uzskatītas par lietderīgu līdzekli, kā īstenot 
infrastruktūras projektus, kas nepieciešami, 
lai sasniegtu politikas mērķus, piemēram, 
cīņā ar klimata pārmaiņām, veicinātu 
alternatīvo enerģijas avotu izmantošanu, kā 
arī energoefektivitāti un resursefektivitāti, 
atbalstītu ilgtspējīgu transportu un 
izveidotu platjoslas tīklus. Komisija 
2009. gada 19. novembra PPP paziņojumā 
apņēmās uzlabot PPP piekļuvi 
finansējumam, proti, paplašināt esošo 
finanšu instrumentu tvērumu.

(33) Fiskālie pasākumi daudzās dalībvalstīs 
vai reģionos ar deleģētām pilnvarām liks 
vai jau liek publiskā sektora iestādēm 
pārvērtēt ieguldījumiem infrastruktūrā 
veltītās programmas. Šajā sakarā PPP tiek 
uzskatītas par lietderīgu līdzekli, kā īstenot 
infrastruktūras projektus, kas nepieciešami, 
lai sasniegtu politikas mērķus, piemēram, 
cīņā ar klimata pārmaiņām, veicinātu 
alternatīvo enerģijas avotu izmantošanu, kā 
arī energoefektivitāti un resursefektivitāti, 
atbalstītu ilgtspējīgu transportu un 
izveidotu platjoslas tīklus. Komisija 
2009. gada 19. novembra PPP paziņojumā 
apņēmās uzlabot PPP piekļuvi 
finansējumam, proti, paplašināt esošo 
finanšu instrumentu tvērumu.

Or. es

Grozījums Nr. 193
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Lai gan lielāko daļu ieguldījumu, kas 
nepieciešami saskaņā ar stratēģiju "Eiropa 
2020", var nodrošināt tirgi un regulatīvie 
pasākumi, finansējuma rašana ir tik 
sarežģīts uzdevums, ka būs nepieciešama 
publiskā sektora iesaistīšanās un 
Savienības atbalsts, kas izpaudīsies kā 
piešķīrumi un inovatīvi finanšu 
instrumenti. Finanšu instrumenti būtu 
jāizmanto atbilstīgi specifiskām tirgus 
vajadzībām saskaņā ar Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
mērķiem, un ar tiem nedrīkstētu izspiest 

(34) Lai gan lielāko daļu ieguldījumu, kas 
nepieciešami saskaņā ar stratēģiju "Eiropa 
2020", var nodrošināt īpaši regulatīvie 
pasākumi, finansējuma rašana ir tik 
sarežģīts uzdevums, ka būs nepieciešama 
publiskā sektora iesaistīšanās un 
Savienības atbalsts, kas izpaudīsies kā 
piešķīrumi un inovatīvi finanšu 
instrumenti. Pirms pieņemt lēmumu par
šādu finanšu instrumentu izmantošanu, 
Komisijai ar attiecīgo dalībvalstu un 
iesaistīto ES iestāžu palīdzību būtu jāveic 
ex-ante novērtējums par šiem 
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no tirgus privāto finansējumu. Pirms 
lēmuma pieņemšanas par finanšu 
instrumentu izmantošanu Komisijai būtu 
jāveic ex-ante novērtējums par šiem 
instrumentiem.

instrumentiem.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāveic ļoti rūpīgs ex-ante novērtējums par inovatīvu finanšu instrumentu izmantošanu.

Grozījums Nr. 194
Michael Cramer

Regulas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Lai nodrošinātu vienlīdzību starp 
transporta projektiem, kuros jau obligāti 
piemēro principu "maksā lietotājs" un 
projektiem, kuros maksu no lietotājiem 
neiekasē, Savienībai būtu jānodrošina 
finansējums ar piešķīrumiem arī tādiem 
transporta projektiem, kas rada 
ienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 195
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Ar fiskālajiem pasākumiem 
dalībvalstīs vajadzētu panākt, ka publiskās 
iestādes veicina atjaunojamu enerģijas 
avotu izmantošanu, kā arī 
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energoefektivitāti un efektīvu resursu 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Mara Bizzotto

Regulas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Lai optimizētu Savienības budžeta 
izmantošanu piešķīrumu veidā, tās būtu 
jāparedz tikai tiem projektiem, kas rada 
mazus ieņēmumus vai tos nerada vispār, 
izņemot transporta projektus, kuros iekasē 
maksu par infrastruktūras izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Regulu EK 2001/14 dzelzceļa operatoriem visā Eiropā ir jāmaksā sliežu ceļu 
piekļuves maksa par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu. Iegūtie ienākumi dažos gadījumos 
var būt pietiekami, lai segtu uzturēšanas izdevumus, bet ne lai veiktu uzlabojumus vai jaunu 
būvniecību. Tāpēc jānosaka izņēmums attiecībā uz dzelzceļa infrastruktūru. Savukārt 
piešķīrumu paredzēšana tikai tiem projektiem, kas rada mazus ieņēmumus vai tos nerada 
vispār, varētu traucēt sniegt ES līdzfinansējumu projektiem, kuru mērķis ir ieviest nodevu par 
ceļu infrastruktūras izmantošanu, kas ir viens no galvenajiem mērķiem baltajā grāmatā par 
transportu.

Grozījums Nr. 197
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Fiskālie pasākumi daudzās 
dalībvalstīs un reģionos ar deleģētām 
pilnvarām liks vai jau liek publiskā 
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sektora iestādēm pārvērtēt ieguldījumiem 
infrastruktūrā veltītās programmas. Šajā 
sakarā PPP tiek uzskatītas par lietderīgu 
līdzekli, kā īstenot infrastruktūras 
projektus, kas nepieciešami, lai sasniegtu 
tādus mērķus kā, piemēram, cīņa ar 
klimata pārmaiņām, alternatīvo enerģijas 
avotu veicināšana, kā arī 
energoefektivitāte un resursu 
izmantošanas efektivitāte, atbalsts 
ilgtspējīgam transportam un platjoslas 
tīklu attīstīšana. Komisija 2009. gada 
19. novembra PPP paziņojumā apņēmās 
uzlabot PPP piekļuvi finansējumam, 
proti, paplašināt esošo finanšu 
instrumentu tvērumu.

Or. es

Grozījums Nr. 198
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Paziņojumā "ES budžeta 
pārskatīšana"34 uzsvērts: kā prasību 
projektiem ar ilgtermiņa komerciālu 
potenciālu vajadzētu noteikt, ka Savienības 
līdzekļus izmanto partnerībā ar privāto un 
banku sektoru, jo īpaši Eiropas Investīciju 
banku (EIB) un dalībvalstu publiskajām 
finanšu iestādēm, taču sadarbojoties arī ar 
citām starptautiskām finanšu iestādēm un 
privāto finanšu sektoru.

(35) Paziņojumā "ES budžeta 
pārskatīšana"34 uzsvērts: kā prasību 
projektiem ar ilgtermiņa komerciālu
potenciālu vajadzētu noteikt, ka Savienības 
līdzekļus izmanto partnerībā ar privāto un 
banku sektoru, jo īpaši Eiropas Investīciju 
banku (EIB) un dalībvalstu publiskajām 
finanšu iestādēm, taču sadarbojoties arī ar 
citām starptautiskām finanšu iestādēm un 
privāto finanšu sektoru, tostarp valstu un 
reģionu līmenī. Īstenojot partnerību, 
jāuzsver vietējās zināšanas un saikne 
starp projektiem un finanšu starpniekiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 199
Catherine Trautmann

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Paziņojumā "ES budžeta pārskatīšana" 
uzsvērts: kā prasību projektiem ar 
ilgtermiņa komerciālu potenciālu vajadzētu 
noteikt, ka Savienības līdzekļus izmanto 
partnerībā ar privāto un banku sektoru, jo 
īpaši Eiropas Investīciju banku (EIB) un 
dalībvalstu publiskajām finanšu iestādēm, 
taču sadarbojoties arī ar citām 
starptautiskām finanšu iestādēm un privāto 
finanšu sektoru.

(35) Paziņojumā "ES budžeta pārskatīšana" 
uzsvērts: kā prasību projektiem ar 
ilgtermiņa komerciālu potenciālu vajadzētu 
noteikt, ka Savienības līdzekļus izmanto 
partnerībā ar privāto un banku sektoru, jo 
īpaši Eiropas Investīciju banku (EIB) un 
dalībvalstu publiskajām finanšu iestādēm, 
taču sadarbojoties arī ar citām 
starptautiskām finanšu iestādēm un privāto 
finanšu sektoru, tostarp valstu un reģionu 
līmenī. Īstenojot partnerību, jāuzsver 
vietējās zināšanas un saikne starp 
projektiem un finanšu starpniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Stratēģijā "Eiropa 2020" Komisija 
apņēmās Savienības finanšu instrumentus 
izmantot saskaņotas finansēšanas 
stratēģijas ietvaros, kas apvieno Savienības 
un valstu publisko un privāto finansējumu 
infrastruktūrai. Pamatā ir doma, ka 
daudzos gadījumos neapmierinošu stāvokli 
ieguldījumu jomā un tirgus nepilnības var 
efektīvāk novērst ar finanšu instrumentiem, 
nevis piešķīrumiem.

(36) Stratēģijā "Eiropa 2020" Komisija 
apņēmās Savienības finanšu instrumentus 
izmantot saskaņotas finansēšanas 
stratēģijas ietvaros, kas apvieno Savienības 
un valstu publisko un privāto finansējumu 
infrastruktūrai. Šāda lēmuma pamatā ir 
pieņēmums, ka īpašos gadījumos, kas 
jānovērtē pa vienam, neapmierinošu 
stāvokli ieguldījumu jomā var efektīvāk 
novērst ar finanšu instrumentiem, nevis 
piešķīrumiem.

Or. en
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Pamatojums

Pa vienam būtu jāizvērtē gadījumi, kad izmanto nevis piešķīrumus, bet citus finanšu 
instrumentus, lai optimāli risinātu konkrētas ieguldījumu vajadzības.

Grozījums Nr. 201
Antonio Cancian

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Stratēģijā "Eiropa 2020" Komisija 
apņēmās Savienības finanšu instrumentus 
izmantot saskaņotas finansēšanas 
stratēģijas ietvaros, kas apvieno Savienības 
un valstu publisko un privāto finansējumu 
infrastruktūrai. Pamatā ir doma, ka daudzos 
gadījumos neapmierinošu stāvokli 
ieguldījumu jomā un tirgus nepilnības var 
efektīvāk novērst ar finanšu instrumentiem, 
nevis piešķīrumiem.

(36) Stratēģijā "Eiropa 2020" Komisija 
apņēmās Savienības finanšu instrumentus 
ar pienācīgiem resursiem izmantot 
saskaņotas finansēšanas stratēģijas 
ietvaros, kas apvieno Savienības un valstu 
publisko un privāto finansējumu 
infrastruktūrai. Pamatā ir doma, ka daudzos 
gadījumos neapmierinošu stāvokli 
ieguldījumu jomā un tirgus nepilnības var 
efektīvāk novērst ar finanšu instrumentiem, 
nevis piešķīrumiem.

Or. it

Grozījums Nr. 202
Philippe De Backer, Phil Bennion

Regulas priekšlikums
37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37a) Šādi inovatīvi finanšu instrumenti, 
piemēram, projektu obligācijas, var 
stimulēt tādas transporta infrastruktūras 
finansēšanu, kurai ir Eiropas pievienotā 
vērtība. Tāpēc to izmantošanu noteikti 
vajadzētu veicināt, lai Eiropas budžetu 
izmantotu visefektīvākajā veidā.

Or. en
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Grozījums Nr. 203
András Gyürk

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai gan vairums finanšu instrumentu 
būtu kopēji visām nozarēm, ir iespējams, 
ka daži instrumenti būs domāti atsevišķām 
nozarēm. Komisijas dienesti lēš, ka finanšu 
atbalsts platjoslai lielākoties balstīsies uz 
finanšu instrumentiem, savukārt transporta 
un enerģētikas nozarē Savienības budžeta 
līdzekļi, kas nepieciešami finanšu 
instrumentiem, nepārsniegs attiecīgi 
2 miljardus un 1 miljardu euro.

(38) Izvēloties visefektīvāko finansiālā 
atbalsta veidu, pienācīgi ņem vērā 
atbilstīgo projektu nozares un ar konkrēto 
projektu saistītas īpatnības. Komisijas 
dienesti lēš, ka finanšu atbalsts platjoslai 
lielākoties balstīsies uz finanšu 
instrumentiem, savukārt transporta un 
enerģētikas nozarē Savienības budžeta 
līdzekļi, kas nepieciešami finanšu 
instrumentiem, nepārsniegs attiecīgi EUR 
2 miljardus un 1 miljardu.

Or. en

Grozījums Nr. 204
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai gan vairums finanšu instrumentu 
būtu kopēji visām nozarēm, ir iespējams, 
ka daži instrumenti būs domāti atsevišķām 
nozarēm. Komisijas dienesti lēš, ka finanšu 
atbalsts platjoslai lielākoties balstīsies uz 
finanšu instrumentiem, savukārt transporta 
un enerģētikas nozarē Savienības budžeta 
līdzekļi, kas nepieciešami finanšu 
instrumentiem, nepārsniegs attiecīgi 
2 miljardus un 1 miljardu euro.

(38) Lai gan vairums finanšu instrumentu 
būtu kopēji visām nozarēm, ir iespējams, 
ka daži instrumenti būs domāti atsevišķām 
nozarēm. Komisijas dienesti lēš, ka finanšu 
atbalsts platjoslas tīkliem lielākoties 
balstīsies uz finanšu instrumentiem, 
savukārt transporta un enerģētikas nozarē 
Savienības budžeta līdzekļi, kas 
nepieciešami finanšu instrumentiem, 
nepārsniegs attiecīgi EUR 2 miljardus un 
1 miljardu.

Or. en
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Grozījums Nr. 205
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai gan vairums finanšu instrumentu 
būtu kopēji visām nozarēm, ir iespējams, 
ka daži instrumenti būs domāti atsevišķām 
nozarēm. Komisijas dienesti lēš, ka 
finanšu atbalsts platjoslai lielākoties 
balstīsies uz finanšu instrumentiem, 
savukārt transporta un enerģētikas nozarē
Savienības budžeta līdzekļi, kas 
nepieciešami finanšu instrumentiem, 
nepārsniegs attiecīgi 2 miljardus un 
1 miljardu euro.

(38) Sniedzot finansiālo atbalstu 
enerģētikas nozarei, pirmām kārtām 
jāizmanto finanšu instrumenti, turklāt
Savienības budžeta līdzekļi finanšu 
instrumentiem enerģētikas jomā 
nedrīkstētu būt mazāki par EUR 
8,2 miljardiem un piešķīrumi pētniecībai 
un darbiem nedrīkst pārsniegt EUR 
0,9 miljardus.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Antonio Cancian

Regulas priekšlikums
38.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38a) Turklāt autotransporta jomā un 
projektu īstenotāju finansiālās atbildības 
palielināšanai būtu jāapsver iespēja 
īstenot pasākumus ar mērķi vienādot 
esošās koncesijas TEN-T tīklā, tādējādi 
izpildot EIB prasību par noteiktu kritēriju 
piemērošanu finanšu instrumentiem, 
starp kuriem ir prasība radīt stabilu 
finanšu stāvokli, kurš sekmē efektīvu un 
labi funkcionējošu tirgu.
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Or. it

Pamatojums

The current financial crisis has made investors highly selective and investments very scarce, 
especially for large network infrastructures. The higher cost of capital for banks themselves is 
generating direct repercussions on market base interest rates and the changes to the costs 
and availability of credit are adversely affecting the use of project financing. There is an 
ongoing effort to try to involve private capital in the financing and construction of public 
investments: this is why there is now an impelling need to rebuild "critical mass" for all 
investments. It could be useful to carry out the reunification of different and contiguous road 
sections, thus making it possible to use the profit generating capacity of some of the road 
sections to continue the construction of other sections, and to ensure their continuous 
improvement, by guaranteeing high standards of safety and quality for the benefit of the 
users.

Grozījums Nr. 207
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai veicinātu to saņēmēju 
diversifikāciju nozaru griezumā, kas saņem 
atbalstu ar finanšu instrumentiem, un lai 
sekmētu pakāpenisku ģeogrāfisku 
diversifikāciju dalībvalstīs, Komisija 
partnerībā ar EIB iesaistīsies kopīgās 
iniciatīvās (piem., Eiropas PPP 
konsultāciju centrs (EPEC) un "Jaspers"), 
ar kuru starpniecību palīdzēs dalībvalstīm 
sagatavot to projektu sarakstu, kam varētu 
piešķirt finansējumu.

(39) Lai veicinātu to saņēmēju 
diversifikāciju pa nozarēm, kas saņem 
atbalstu ar finanšu instrumentiem, un lai 
sekmētu ģeogrāfisku diversifikāciju starp 
dalībvalstīm un Eiropas reģioniem, 
Komisija partnerībā ar EIB iesaistīsies 
kopīgās iniciatīvās (piem., Eiropas PPP 
konsultāciju centrs (EPEC) un "Jaspers"), 
ar kuru starpniecību palīdzēs dalībvalstīm 
sagatavot to projektu sarakstu, kam varētu 
piešķirt finansējumu.

Or. pt

Pamatojums

Finanšu instrumentu ģeogrāfiskā un nozaru diversifikācija būtu jānodrošina ne tikai starp 
27 ES dalībvalstīm, bet arī starp ES reģioniem.

Grozījums Nr. 208
Sabine Wils
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Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai veicinātu to saņēmēju 
diversifikāciju nozaru griezumā, kas saņem 
atbalstu ar finanšu instrumentiem, un lai 
sekmētu pakāpenisku ģeogrāfisku 
diversifikāciju dalībvalstīs, Komisija 
partnerībā ar EIB iesaistīsies kopīgās 
iniciatīvās (piem., Eiropas PPP 
konsultāciju centrs (EPEC) un 
"Jaspers"), ar kuru starpniecību palīdzēs 
dalībvalstīm sagatavot to projektu sarakstu, 
kam varētu piešķirt finansējumu.

(39) Lai veicinātu to saņēmēju 
diversifikāciju pa nozarēm, kas saņem 
atbalstu ar finanšu instrumentiem, un lai 
sekmētu pakāpenisku ģeogrāfisku 
diversifikāciju dalībvalstīs, kurām 
nepieciešama palīdzība saistībā ar šādiem 
finanšu instrumentiem, Komisija 
partnerībā ar EIB palīdzēs šīm dalībvalstīm 
sagatavot to projektu sarakstu, kam varētu 
piešķirt finansējumu.

Or. en

Pamatojums

Konkrēti saraksti projektu finansēšanai ar PPP būtu jāizstrādā tikai pēc dalībvalsts 
pieprasījuma, kad tā pieņem pati savus finanšu lēmumus, iesniedzot projektu priekšlikumus.

Grozījums Nr. 209
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Regulas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Kas attiecas uz finanšu instrumentu 
nosacījumiem, darba programmas 
vajadzētu papildināt ar papildu prasībām, 
piemēram, lai nodrošinātu konkurenci 
tirgos, ņemot vērā Savienības rīcībpolitiku
attīstību, tehnikas attīstību un citus 
potenciāli nozīmīgus faktorus.

(40) Attiecībā uz finanšu instrumentu 
nosacījumiem, darba programmas 
vajadzētu papildināt ar papildu prasībām, 
piemēram, lai nodrošinātu konkurenci un 
taisnīgumu iekšējā tirgū, ņemot vērā 
Savienības politikas virzienu attīstību, 
tehnikas attīstību un citus potenciāli 
nozīmīgus faktorus.

Or. en
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Grozījums Nr. 210
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Mehānisma nodrošinātā atbalsta 
daudzgadu plānošanai būtu jātiecas uz 
Savienības prioritāšu atbalstīšanu, 
nodrošinot vajadzīgo finanšu līdzekļu 
pieejamību un Savienības un dalībvalstu 
kopīgās rīcības saskaņotību un 
nepārtrauktību. Par priekšlikumiem, kas 
iesniegti pēc tam, kad īstenota pirmā 
daudzgadu darba programma transporta 
jomā, atbalstu par izmaksām varētu saņemt 
no 2014. gada 1. janvāra, lai nodrošinātu to 
projektu nepārtrauktību, uz kuriem attiecas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 20. jūnija Regula (EK) 
Nr. 680/2007, ar ko paredz vispārīgus 
noteikumus Kopienas finansiālā atbalsta 
piešķiršanai Eiropas transporta un 
enerģētikas tīklu jomā.

(41) Mehānisma nodrošinātā atbalsta 
daudzgadu plānošanai būtu jātiecas uz 
Savienības prioritāšu atbalstīšanu, 
nodrošinot vajadzīgo finanšu līdzekļu 
pieejamību un Savienības un dalībvalstu 
kopīgās rīcības saskaņotību, taisnīgumu un 
nepārtrauktību. Priekšlikumiem, kas 
iesniegti pēc tam, kad īstenota pirmā 
daudzgadu darba programma transporta 
jomā, attaisnojamo izdevumu laikposmam 
vajadzētu sākties no 2014. gada 1. janvāra, 
lai nodrošinātu to projektu nepārtrauktību, 
uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2007. gada 20. jūnija 
Regula (EK) Nr. 680/2007, ar ko paredz 
vispārīgus noteikumus Kopienas finansiālā 
atbalsta piešķiršanai Eiropas transporta un 
enerģētikas tīklu jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Mehānisma nodrošinātā atbalsta 
daudzgadu plānošanai būtu jātiecas uz 
Savienības prioritāšu atbalstīšanu, 
nodrošinot vajadzīgo finanšu līdzekļu 
pieejamību un Savienības un dalībvalstu 
kopīgās rīcības saskaņotību un 
nepārtrauktību. Par priekšlikumiem, kas 
iesniegti pēc tam, kad īstenota pirmā 
daudzgadu darba programma transporta 

(41) Mehānisma nodrošinātā atbalsta 
daudzgadu plānošanai būtu jātiecas uz 
Savienības prioritāšu atbalstīšanu, 
nodrošinot vajadzīgo finanšu līdzekļu 
pieejamību un Savienības un dalībvalstu 
kopīgās rīcības saskaņotību, pārredzamību 
un nepārtrauktību. Priekšlikumiem, kas 
iesniegti pēc tam, kad īstenota pirmā 
daudzgadu darba programma transporta 
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jomā, atbalstu par izmaksām varētu saņemt
no 2014. gada 1. janvāra, lai nodrošinātu to 
projektu nepārtrauktību, uz kuriem attiecas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 20. jūnija Regula (EK) 
Nr. 680/2007, ar ko paredz vispārīgus 
noteikumus Kopienas finansiālā atbalsta 
piešķiršanai Eiropas transporta un 
enerģētikas tīklu jomā.

jomā, attaisnojamo izdevumu laikposmam 
vajadzētu sākties no 2014. gada 1. janvāra, 
lai nodrošinātu to projektu nepārtrauktību, 
uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2007. gada 20. jūnija 
Regula (EK) Nr. 680/2007, ar ko paredz 
vispārīgus noteikumus Kopienas finansiālā 
atbalsta piešķiršanai Eiropas transporta un 
enerģētikas tīklu jomā.

Or. es

Grozījums Nr. 212
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Regulas priekšlikums
42.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42a) Ņemot vērā Savienības līmenī 
pieejamos ierobežotos resursus, ir 
jākoncentrējas uz projektiem ar lielāko 
Eiropas pievienoto vērtību, lai panāktu 
vēlamos rezultātus. Tāpēc transporta 
nozarē Savienības atbalsts būtu jāpiešķir 
pamattīklam (jo īpaši pamattīkla 
koridoriem) un kopīgu interešu 
projektiem satiksmes vadības sistēmu 
jomā. Enerģētikas nozarē finansiālais 
atbalsts būtu jākoncentrē uz to, lai 
pabeigtu iekšējā enerģijas tirgus izveidi, 
panāktu apgādes drošību, nodrošinātu no 
atjaunojamiem avotiem iegūtās enerģijas 
pārvadi no ražošanas vietām uz 
lielākajiem patēriņa centriem un 
uzglabāšanas vietām un piesaistītu 
privātus ieguldījumus. Telekomunikāciju 
nozarē finansiālais atbalsts būtu jāsniedz 
galvenokārt projektiem, kas radīs 
pieprasījumu pēc platjoslas 
pakalpojumiem, cita starpā uz projektu 
par Eiropas digitālo pakalpojumu 
infrastruktūras izveidi, kas savukārt 
stimulētu ieguldījumus platjoslas tīkla 
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ieviešanā.

Or. en

Grozījums Nr. 213
Michael Cramer

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Komisijai būtu jāveic termiņa 
vidusposma un ex post novērtējumi, lai 
izvērtētu finansējuma efektivitāti, 
izmantošanas lietderību un to, kā tas 
ietekmē mehānisma vispārīgo mērķu un 
stratēģijas "Eiropa 2020" prioritāšu 
sasniegšanu.

(43) Komisijai būtu jāveic termiņa 
vidusposma un ex post novērtējumi, lai 
izvērtētu finansējuma efektivitāti, 
izmantošanas lietderību un to, kā tas 
ietekmē mehānisma vispārīgo mērķu un 
stratēģijas "Eiropa 2020" prioritāšu 
sasniegšanu. Šie novērtējumi būtu 
jāiesniedz Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Komisijai būtu jāveic termiņa 
vidusposma un ex post novērtējumi, lai 
izvērtētu finansējuma efektivitāti, 
izmantošanas lietderību un to, kā tas 
ietekmē mehānisma vispārīgo mērķu un 
stratēģijas "Eiropa 2020" prioritāšu 
sasniegšanu.

(43) Komisijai būtu jāveic termiņa 
vidusposma un ex post novērtējumi un par 
rezultātiem jāinformē Eiropas 
Parlaments, lai izvērtētu finansējuma 
efektivitāti, izmantošanas lietderību un to, 
kā tas ietekmē mehānisma vispārīgo mērķu 
un stratēģijas "Eiropa 2020" prioritāšu 
sasniegšanu.

Or. ro



AM\912704LV.doc 73/135 PE496.337v01-00

LV

Grozījums Nr. 215
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Komisijai būtu jāveic termiņa 
vidusposma un ex post novērtējumi, lai 
izvērtētu finansējuma efektivitāti, 
izmantošanas lietderību un to, kā tas 
ietekmē mehānisma vispārīgo mērķu un 
stratēģijas "Eiropa 2020" prioritāšu 
sasniegšanu.

(43) Komisija veic termiņa vidusposma un 
ex post novērtējumus, lai izvērtētu 
finansējuma efektivitāti, izmantošanas 
lietderību un to, kā tas ietekmē mehānisma 
vispārīgo mērķu un stratēģijas "Eiropa 
2020" prioritāšu sasniegšanu.

Or. es

Grozījums Nr. 216
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Komisijai būtu jāveic termiņa 
vidusposma un ex post novērtējumi, lai 
izvērtētu finansējuma efektivitāti, 
izmantošanas lietderību un to, kā tas 
ietekmē mehānisma vispārīgo mērķu un 
stratēģijas "Eiropa 2020" prioritāšu 
sasniegšanu.

(43) Komisijai būtu jāveic termiņa 
vidusposma un ex post novērtējumi, lai 
izvērtētu finansējuma efektivitāti, 
izmantošanas lietderību un to, kā tas 
ietekmē mehānisma vispārīgo mērķu un 
stratēģijas "Eiropa 2020" prioritāšu 
sasniegšanu. Komisija ik gadu publicē 
rezultātu apkopojumu, kura atspoguļo 
visu to projektu attīstību, kuri izraudzīti 
saskaņā ar ESI.

Or. en

Grozījums Nr. 217
Sabine Wils
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Regulas priekšlikums
43.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43a) Šajos novērtējumos būtu jāiekļauj 
vērtējums par dalībvalstu vai attiecīgo 
īstenošanas struktūru spēju izpildīt 
līdzfinansējuma saistības, papildinot ES 
piešķīrumus vai inovatīvus finanšu 
instrumentus, kas paredzēti kopīgu 
interešu projektu īstenošanai.

Or. en

Pamatojums

ES novērtējumos vajadzētu rūpīgi apsvērt gan dalībvalstu paveikto, tām iesaistoties kopīgu 
interešu projektu īstenošanā, gan novērtēt atbilstību ESI mērķiem un stratēģijas „Eiropa 
2020” prioritātēm.

Grozījums Nr. 218
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Pamatojoties uz nozarspecifiskajām 
vadlīnijām, kas izklāstītas atsevišķās 
regulās, ir sagatavots prioritāro jomu 
saraksts, kam piemērojama šī regula, un šis 
saraksts būtu jāiekļauj pielikumā. Lai 
ņemtu vērā iespējamo politikas prioritāšu 
un tehnisko iespēju maiņu, kā arī 
iespējamās izmaiņas satiksmes plūsmās, 
pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz 
pielikumu grozījumiem saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai. Īpaši svarīgi, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
atbilstīgi apspriestos, tostarp ekspertu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, laicīga un 

(44) Pamatojoties uz nozarspecifiskajām 
pamatnostādnēm, kas izklāstītas atsevišķās 
regulās, ir sagatavots prioritāro jomu 
saraksts, kam piemērojama šī regula, un šis 
saraksts būtu jāiekļauj pielikumā. Lai 
ņemtu vērā iespējamo politikas prioritāšu 
un tehnisko iespēju maiņu, kā arī 
iespējamās izmaiņas satiksmes plūsmās, 
pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz 
pielikumu grozījumiem saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai. Ir īpaši svarīgi, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
atbilstīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem. 
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga
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pienācīga dokumentu pārsūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

dokumentu pārsūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. de

Pamatojums

Svarīgi lēmumi jāpieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

Grozījums Nr. 219
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
44. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44) Pamatojoties uz nozarspecifiskajām 
vadlīnijām, kas izklāstītas atsevišķās 
regulās, ir sagatavots prioritāro jomu 
saraksts, kam piemērojama šī regula, un šis 
saraksts būtu jāiekļauj pielikumā. Lai 
ņemtu vērā iespējamo politikas prioritāšu 
un tehnisko iespēju maiņu, kā arī 
iespējamās izmaiņas satiksmes plūsmās, 
pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz 
pielikumu grozījumiem saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai. Īpaši svarīgi, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
atbilstīgi apspriestos, tostarp ekspertu 
līmenī. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, laicīga un 
pienācīga dokumentu pārsūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

(44) Pamatojoties uz nozarspecifiskajām 
pamatnostādnēm, kas izklāstītas atsevišķās 
regulās, ir sagatavots prioritāro jomu 
saraksts, kam piemērojama šī regula, un šis 
saraksts būtu jāiekļauj pielikumā. Lai 
ņemtu vērā iespējamo politikas prioritāšu 
un tehnisko iespēju maiņu, kā arī 
iespējamās izmaiņas satiksmes plūsmās, 
pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz 
pielikumu grozījumiem saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai. Ir īpaši svarīgi, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
atbilstīgi apspriestos ar visām 
kompetentajām struktūrām un vietējām, 
reģionālajām un valsts iestādēm, tostarp 
ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. es

Grozījums Nr. 220
Izaskun Bilbao Barandica
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Regulas priekšlikums
47. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47) Visā izdevumu ciklā būtu jāaizsargā 
Savienības finanšu intereses ar samērīgiem 
pasākumiem, tostarp pārkāpumu 
novēršanu, konstatēšanu un izmeklēšanu, 
zaudēto, nepareizi izmaksāto vai nepareizi 
izlietoto līdzekļu atgūšanu un — vajadzības 
gadījumā — sodiem.

(47) Savienības finanšu intereses būtu 
jāaizsargā, piemērojot samērīgus 
pasākumus visā izdevumu ciklā, tostarp ar 
pārkāpumu novēršanu, atklāšanu un 
izmeklēšanu, zaudēto, nepamatoti
izmaksāto vai nepareizi izlietoto līdzekļu 
atgūšanu un vajadzības gadījumā 
izmantojot arī sodus. Parlamentam 
vajadzētu saņemt visu šo informāciju 
visos posmos un pārskatāmi.

Or. es

Grozījums Nr. 221
Werner Langen

Regulas priekšlikums
47.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47a) Līguma formai ir jābūt saskaņotai 
ar projekta pamatu un apstākļiem un 
jāgarantē plaša un godīga konkurence 
attiecībā uz projektiem, ko finansē 
saskaņā ar ESI un uz kuriem attiecas 
valsts iepirkuma procedūras. 
Lai nodrošinātu ekonomiski izdevīgāko 
cenu un nodrošinātu, ka projekts tiek 
īstenots pēc iespējas efektīvāk, līguma 
pamatnoteikumiem vajadzētu būt 
taisnīgiem un neatkarīgi no valsts vai 
starptautiskajiem standartiem atspoguļot 
ar projektu saistītos riskus.

Or. de

Grozījums Nr. 222
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
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Rübig

Regulas priekšlikums
47.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47a) Lai nodrošinātu plašu un godīgu 
konkurenci attiecībā uz ESI finansētiem 
projektiem, līguma formai ir jābūt 
saskaņotai ar projekta mērķiem un 
apstākļiem. Līguma nosacījumi 
izstrādājami tādā veidā, lai godīgi sadalītu 
ar darbu saistītos riskus, palielinātu 
rentabilitāti un nodrošinātu, ka darbs tiek 
veikts pēc iespējas efektīvāk. Šo principu 
piemēro neatkarīgi no tā, vai izmanto 
valsts vai starptautiska līguma paraugu.

Or. de

Pamatojums

Vērojama arvien pieaugoša tendence, ka līgumslēdzēji dažās dalībvalstīs aizvieto vispārējos 
noteikumus un nosacījumus ar konkrētiem noteikumiem un nosacījumiem un tādējādi maina 
riska sadalījuma kārtību saistībā ar publiskiem projektiem. Šādas izmaiņas nelabvēlīgi 
ietekmē ne tikai projekta īstenotāja uzņēmuma vai struktūras pozīcijas līguma slēgšanā, bet 
arī vispārējo konkurences vidi attiecīgajās valstīs un pašu projektu.

Grozījums Nr. 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
47.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(47a) Lai nodrošinātu plašu un godīgu 
konkurenci attiecībā uz projektiem, kuri 
gūst labumu no ESI līdzekļiem, 
konkursiem ir jābalstās uz godīgiem un 
pārskatāmiem līguma nosacījumiem un 
līguma formai jābūt atbilstošai projekta 
mērķiem un apstākļiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 224
Antonio Cancian

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Dažiem no infrastruktūras projektiem, 
kas ir Savienības interesēs, būtu jāveido 
savienojumi ar kaimiņvalstīm, 
pirmspievienošanās valstīm un citām 
trešām valstīm, vai jāšķērso tās. Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentam 
būtu jāpiedāvā vienkāršoti līdzekļi 
infrastruktūras sasaistīšanai un 
finansēšanai, lai nodrošinātu konsekvenci 
starp ES budžeta iekšējiem un ārējiem 
instrumentiem.

(48) Dažiem infrastruktūras projektiem, 
kas ir Savienības interesēs, būtu jāveido 
savienojumi ar kaimiņvalstīm, 
pirmspievienošanās valstīm un citām 
trešām valstīm, vai jāšķērso tās. Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentam 
jāpiedāvā vienkāršoti līdzekļi 
infrastruktūras sasaistīšanai un 
finansēšanai, lai nodrošinātu konsekvenci 
starp ES budžeta iekšējiem un ārējiem 
instrumentiem. Ir jānodrošina pienācīga 
koordinācija starp Komisijas iesaistītajiem 
ģenerāldirektorātiem, lai nodrošinātu, ka 
nekādi šķēršļi nekavē šos projektus, jo 
īpaši jūras maģistrāļu projektus.

Or. it

Grozījums Nr. 225
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Dažiem no infrastruktūras projektiem, 
kas ir Savienības interesēs, būtu jāveido 
savienojumi ar kaimiņvalstīm, 
pirmspievienošanās valstīm un citām 
trešām valstīm, vai jāšķērso tās. Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentam 
būtu jāpiedāvā vienkāršoti līdzekļi 
infrastruktūras sasaistīšanai un
finansēšanai, lai nodrošinātu konsekvenci 
starp ES budžeta iekšējiem un ārējiem 

(48) Dažiem infrastruktūras projektiem, 
kas ir Savienības interesēs, būtu jāveido 
savienojumi ar kaimiņvalstīm, 
pirmspievienošanās valstīm un citām 
trešām valstīm, vai jāšķērso tās. Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentam 
būtu jāpiedāvā vienkāršoti līdzekļi 
infrastruktūras sasaistīšanai un 
finansēšanai, lai nodrošinātu konsekvenci 
starp ES budžeta iekšējiem un ārējiem 
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instrumentiem. instrumentiem. Transporta nozarē īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš saiknes 
nostiprināšanai starp Eiropas un 
Vidusjūras transporta tīkliem, jo īpaši, lai 
atvieglotu preču pārvadāšanu pa jūras 
maģistrālēm. Enerģētikas nozarē galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš tam, lai pabeigtu 
elektroenerģijas savienojumu izveidi ap 
Vidusjūru un izveidotu zemūdens 
elektrības starpsavienojumu starp ES un 
Vidusjūras dienvidaustrumu reģiona 
valstīm, tādējādi stiprinot abu enerģētikas 
sistēmu papildināmību.

Or. fr

Grozījums Nr. 226
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Regulas priekšlikums
48. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48) Dažiem no infrastruktūras projektiem, 
kas ir Savienības interesēs, būtu jāveido 
savienojumi ar kaimiņvalstīm, 
pirmspievienošanās valstīm un citām 
trešām valstīm, vai jāšķērso tās. Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentam 
būtu jāpiedāvā vienkāršoti līdzekļi 
infrastruktūras sasaistīšanai un 
finansēšanai, lai nodrošinātu konsekvenci 
starp ES budžeta iekšējiem un ārējiem 
instrumentiem.

(48) Dažiem infrastruktūras projektiem, 
kas ir Savienības interesēs, būtu jāveido 
savienojumi ar kaimiņvalstīm, 
pirmspievienošanās valstīm un citām 
trešām valstīm, vai jāšķērso tās, piemēram, 
Vidusjūras dienvidu un austrumu reģiona 
valstis, kurās pieejami būtiski saules 
enerģijas resursi, kurus varētu importēt 
ES pa lielu attālumu maģistrālajām 
elektroapgādes līnijām.  Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentam 
būtu jāpiedāvā vienkāršoti līdzekļi 
infrastruktūras sasaistīšanai un 
finansēšanai, lai nodrošinātu konsekvenci 
starp ES budžeta iekšējiem un ārējiem 
instrumentiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 227
Franck Proust

Regulas priekšlikums
48.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48a) Trešo valstu uzņēmumu 
piedalīšanās ir priekšnoteikums Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
mērķu sasniegšanai, ņemot vērā pieredzi 
un tehniskās zināšanas, ko tie var dot 
projektiem. Tomēr īpaša uzmanība 
jāpievērš tam, lai šie uzņēmumi ievērotu 
darba, sociālās un vides tiesības. To 
arvien vairāk pieprasa Eiropas sabiedrība. 
Tādēļ Komisijai būtu jānodrošina iespēja 
pildīt šo uzdevumu, lai veicinātu godīgu 
konkurenci starp Eiropas un trešo valstu 
uzņēmumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 228
Franck Proust

Regulas priekšlikums
48.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(48b) Trešo valstu uzņēmumu dalībai 
Savienības finansētos projektos jānotiek 
saskaņā ar prasību par savstarpību 
tirdzniecības attiecībās. Tāpēc Eiropas 
uzņēmumiem jābūt pieejai līdzīgām 
iespējām attiecīgās trešās valstīs.

Or. fr

Grozījums Nr. 229
Mario Pirillo
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu 
un paredz nosacījumus, metodes un 
procedūras, kā sniegt Savienības finansiālo 
atbalstu Eiropas tīkliem, lai atbalstītu 
transporta, enerģētikas un 
telekomunikāciju infrastruktūras projektus.

Ar šo regulu izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu 
un paredz nosacījumus, metodes un 
procedūras, kā sniegt Savienības finansiālo 
atbalstu Eiropas tīkliem, lai atbalstītu 
transporta, enerģētikas un 
telekomunikāciju infrastruktūras projektus 
un projektus nozarēs, starp kurām var 
panākt sinerģiju.

Or. it

Grozījums Nr. 230
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu 
un paredz nosacījumus, metodes un 
procedūras, kā sniegt Savienības finansiālo 
atbalstu Eiropas tīkliem, lai atbalstītu 
transporta, enerģētikas un 
telekomunikāciju infrastruktūras projektus.

Ar šo regulu izveido Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu 
un paredz nosacījumus, metodes un 
procedūras, kā sniegt Savienības finansiālo 
atbalstu Eiropas tīkliem, lai atbalstītu 
transporta, enerģētikas un 
telekomunikāciju infrastruktūras projektus. 
Enerģētikas jomā ar Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu 
Savienībai palīdz ieguldīt 
energoefektivitātē, atjaunojamajā enerģijā 
un viedos elektroenerģijas pārvades un 
sadales tīklos.

Or. en

Grozījums Nr. 231
Vicky Ford
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) "pārrobežas posms" ir posms, kas 
nodrošina kopējas ieinteresētības projekta 
turpināmību starp vismaz divām 
dalībvalstīm vai starp dalībvalsti un 
kaimiņvalsti;

(2) "pārrobežas posms" ir posms, kas 
nodrošina kopīgu interešu projekta 
turpināmību starp vismaz divām 
dalībvalstīm vai starp dalībvalsti un 
kaimiņvalsti, turklāt attiecinot to gan uz 
jūras ostu iekšzemes savienojumiem, gan 
pašām ostām;

Or. en

Grozījums Nr. 232
Michael Cramer

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) "pārrobežas posms" ir posms, kas 
nodrošina kopējas ieinteresētības projekta 
turpināmību starp vismaz divām 
dalībvalstīm vai starp dalībvalsti un 
kaimiņvalsti;

(2) "pārrobežas posms" ir  savienojums 
starp tuvākajiem mezgla punktiem abās 
robežas pusēs;

Or. en

Grozījums Nr. 233
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) "pārrobežas posms" ir posms, kas 
nodrošina kopējas ieinteresētības projekta 
turpināmību starp vismaz divām 
dalībvalstīm vai starp dalībvalsti un 

(2) "pārrobežas posms" ir posms, kas 
nodrošina kopīgu interešu projekta 
īstenošanu vai turpināmību starp vismaz 
divām dalībvalstīm vai starp dalībvalsti un 
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kaimiņvalsti; kaimiņvalsti;

Or. ro

Grozījums Nr. 234
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) "programmas atbalsta darbības" ir 
papildpasākumi, kas vajadzīgi, lai īstenotu 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu un vadlīnijas atsevišķām 
nozarēm, piemēram, pakalpojumi (īpaši 
tehniskā palīdzība), kā arī sagatavošanās, 
priekšizpētes, koordinācijas, uzraudzības, 
kontroles, revīzijas un novērtēšanas 
darbības, kas ir tieši nepieciešamas šī 
instrumenta pārvaldībai, un jo īpaši 
pētījumi, sanāksmes, informācija, 
infrastruktūras kartēšana, mērķsadarbība, 
izplatīšanas, informētības vairošanas un 
komunikācijas darbības, izdevumi par 
informācijas apmaiņai paredzētiem IT 
tīkliem un visi citi tehniskā un 
administratīvā atbalsta pasākumi, kas var 
būt nepieciešami šī instrumenta pārvaldībai 
vai nozaru vadlīniju īstenošanai;

(5) "programmas atbalsta darbības" ir visi 
papildpasākumi, kas vajadzīgi, lai īstenotu 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu un pamatnostādnes atsevišķām 
nozarēm, piemēram, pakalpojumi (īpaši 
tehniskā palīdzība), kā arī sagatavošanās, 
priekšizpētes, koordinācijas, uzraudzības, 
apspriešanās ar ieinteresētajām 
personām, kontroles, revīzijas un 
novērtēšanas darbības, kas ir tieši 
nepieciešamas šā instrumenta pārvaldībai, 
un jo īpaši pētījumi, sanāksmes, 
informācija, infrastruktūras kartēšana, 
mērķsadarbība, izplatīšanas, informētības 
vairošanas un komunikācijas darbības, 
izdevumi par informācijas apmaiņai 
paredzētiem IT tīkliem un visi citi tehniskā 
un administratīvā atbalsta pasākumi, kas 
var būt nepieciešami šī instrumenta 
pārvaldībai vai nozaru pamatnostādņu 
īstenošanai;

Or. en

Pamatojums

Attiecīgo iedzīvotāju un ieinteresēto personu iesaistīšana ir būtiska Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta efektīvai īstenošanai; šāds aspekts tādēļ būtu jāiekļauj instrumenta 
atbalsta un īstenošanas darbībās.

Grozījums Nr. 235
Michael Cramer
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) "programmas atbalsta darbības" ir 
papildpasākumi, kas vajadzīgi, lai īstenotu 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu un vadlīnijas atsevišķām 
nozarēm, piemēram, pakalpojumi (īpaši 
tehniskā palīdzība), kā arī sagatavošanās, 
priekšizpētes, koordinācijas, uzraudzības, 
kontroles, revīzijas un novērtēšanas 
darbības, kas ir tieši nepieciešamas šī 
instrumenta pārvaldībai, un jo īpaši 
pētījumi, sanāksmes, informācija, 
infrastruktūras kartēšana, mērķsadarbība, 
izplatīšanas, informētības vairošanas un 
komunikācijas darbības, izdevumi par 
informācijas apmaiņai paredzētiem IT 
tīkliem un visi citi tehniskā un 
administratīvā atbalsta pasākumi, kas var 
būt nepieciešami šī instrumenta pārvaldībai 
vai nozaru vadlīniju īstenošanai;

(5) "programmas atbalsta darbības" ir 
papildpasākumi, kas vajadzīgi, lai īstenotu 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu un pamatnostādnes atsevišķām 
nozarēm, piemēram, pakalpojumi (īpaši 
tehniskā palīdzība), kā arī sagatavošanās, 
priekšizpētes, koordinācijas, uzraudzības, 
kontroles, revīzijas un novērtēšanas 
darbības, kā arī ietekmes uz vidi 
novērtējumus un stratēģiskos vides 
novērtējumus, kas ir tieši nepieciešami šā 
instrumenta pārvaldībai, un jo īpaši 
pētījumi, sanāksmes, informācija, 
infrastruktūras kartēšana, mērķsadarbība, 
izplatīšanas, informētības vairošanas un 
komunikācijas darbības, izdevumi par 
informācijas apmaiņai paredzētiem IT 
tīkliem un visi citi tehniskā un 
administratīvā atbalsta pasākumi, kas var 
būt nepieciešami šī instrumenta pārvaldībai 
vai nozaru pamatnostādņu īstenošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 236
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6.a) "konsultāciju procedūra" ir 
atbilstoša un pietiekama procedūra, 
tostarp attiecībā uz Orhūsas konvencijas 
ievērošanu, kā noteikts Direktīvā 
2003/4/EK, saskaņā ar kuru pirms kopīgu 
interešu projekta pieņemšanas notiek 
apspriešanās ar visām ieinteresētajām 
personām saskaņā ar spēkā esošajiem 
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valstu noteikumiem un tiesību aktiem, lai 
tās varētu paust savas bažas un 
ierosinājumus par ierosināto projektu. 
Šāda apspriešanās notiek saskaņā ar 
Direktīvas 85/337/EEK un Direktīvas 
2001/42/EK noteikumu prasībām.

Or. en

Pamatojums

Attiecīgo iedzīvotāju un ieinteresēto personu iesaistīšana, lūdzot viņiem dod ieguldījumu jau 
priekšizpētes posmā un pirms jebkāda galīga lēmuma pieņemšanas par kopīgo interešu 
projektu tiek prasīta ar Direktīvas 2001/42/EK 6. punktu, un tas ir nozīmīgs faktors, lai 
izvairītos no jebkāda kaitējuma videi un sabiedrības veselībai.

Grozījums Nr. 237
Phil Bennion

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) "šaurā vieta" ir fiziski šķēršļi, kas 
izraisa sistēmas pārrāvumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes plūsmas. Šādu šķērsli var 
kompensēt ar jauniem infrastruktūras 
objektiem, piemēram, tiltiem vai tuneļiem, 
kas palīdz novērst tādas problēmas kā 
kāpumi, līknes liekuma rādiuss, platums. 
Nepieciešamību modernizēt esošo 
infrastruktūru neuzskata par šauro vietu;

(12) "šaurā vieta" ir fiziski šķēršļi, kas 
izraisa sistēmas pārrāvumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes plūsmas. Šādu šķērsli var 
kompensēt ar jauniem infrastruktūras 
objektiem, piemēram, tiltiem vai tuneļiem, 
kas palīdz novērst tādas problēmas kā 
kāpumi, līknes liekuma rādiuss, platums.

Or. en

Pamatojums

Modernizācija vai atjaunošana dažos gadījumos var būt nepieciešama, lai pārvarētu šaurās 
vietas.

Grozījums Nr. 238
Zigmantas Balčytis
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) "šaurā vieta" ir fiziski šķēršļi, kas 
izraisa sistēmas pārrāvumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes plūsmas. Šādu šķērsli var 
kompensēt ar jauniem infrastruktūras 
objektiem, piemēram, tiltiem vai tuneļiem, 
kas palīdz novērst tādas problēmas kā 
kāpumi, līknes liekuma rādiuss, platums. 
Nepieciešamību modernizēt esošo 
infrastruktūru neuzskata par šauro vietu;

(12) "šaurā vieta" ir fiziski šķēršļi, kas 
izraisa sistēmas pārrāvumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes plūsmas. Šādu šķērsli var 
kompensēt, radot jaunu infrastruktūru vai 
būtiski modernizējot esošo infrastruktūru, 
lai palielinātu jaudu, piemēram, attiecībā 
uz tiltiem vai tuneļiem, kas palīdz novērst 
tādas problēmas kā kāpumi, līknes liekuma 
rādiuss, platums.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Tanja Fajon

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) "šaurā vieta" ir fiziski šķēršļi, kas 
izraisa sistēmas pārrāvumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes plūsmas. Šādu šķērsli var 
kompensēt ar jauniem infrastruktūras 
objektiem, piemēram, tiltiem vai tuneļiem, 
kas palīdz novērst tādas problēmas kā 
kāpumi, līknes liekuma rādiuss, platums. 
Nepieciešamību modernizēt esošo 
infrastruktūru neuzskata par šauro vietu;

(12) "šaurā vieta" transporta jomā ir fiziski 
vai tehniski šķēršļi, kas izraisa sistēmas 
pārrāvumu, kurš ietekmē tālsatiksmes un 
pārrobežu transporta plūsmas un rada to 
traucējumus. Šādu šķērsli var kompensēt, 
radot jaunu infrastruktūru vai būtiski 
modernizējot esošo infrastruktūru, lai 
palielinātu jaudu, piemēram, attiecībā uz 
tiltiem vai tuneļiem, kas palīdz novērst 
tādas problēmas kā kāpumi, līknes liekuma 
rādiuss, platums. Nepieciešamību 
modernizēt esošo infrastruktūru neuzskata 
par šauro vietu;

Or. en

Pamatojums

Termins "šaurā vieta" tiek lietots saistībā ar transporta infrastruktūru, tāpēc definīcijā būtu 
jānosaka ierobežojums saistībā ar transporta nozari. EK ierosinātā definīcija ir pārāk 
ierobežojoša un tajā neņem vērā visas situācijas, kas praksē var radīt šaurās vietas. EK 
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piedāvātās definīcijas pēdējais teikums ir neskaidrs, jo tajā definīcijas jēdziens sajaukts ar 
risinājumu šaurās vietas novēršanai, tāpēc tas būtu jāsvītro.

Grozījums Nr. 240
Jelko Kacin

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) "šaurā vieta" ir fiziski šķēršļi, kas 
izraisa sistēmas pārrāvumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes plūsmas. Šādu šķērsli var 
kompensēt ar jauniem infrastruktūras 
objektiem, piemēram, tiltiem vai tuneļiem, 
kas palīdz novērst tādas problēmas kā 
kāpumi, līknes liekuma rādiuss, platums. 
Nepieciešamību modernizēt esošo 
infrastruktūru neuzskata par šauro vietu;

(12) "šaurā vieta" transporta jomā ir fiziski 
vai tehniski šķēršļi, kas izraisa sistēmas 
pārrāvumu, kurš ietekmē tālsatiksmes un 
pārrobežu tālsatiksmes plūsmas un rada to 
traucējumus. Šādu šķērsli var kompensēt, 
radot jaunu infrastruktūru vai būtiski 
modernizējot esošo infrastruktūru, lai 
palielinātu jaudu, piemēram, attiecībā uz 
tiltiem vai tuneļiem, kas palīdz novērst 
tādas problēmas kā kāpumi, līknes liekuma 
rādiuss, platums;

Or. en

Grozījums Nr. 241
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) "šaurā vieta" ir fiziski šķēršļi, kas 
izraisa sistēmas pārrāvumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes plūsmas. Šādu šķērsli var 
kompensēt ar jauniem infrastruktūras 
objektiem, piemēram, tiltiem vai tuneļiem, 
kas palīdz novērst tādas problēmas kā 
kāpumi, līknes liekuma rādiuss, platums. 
Nepieciešamību modernizēt esošo 
infrastruktūru neuzskata par šauro vietu;

(12) "šaurā vieta" ir fiziski šķēršļi, kas 
izraisa sistēmas pārrāvumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes plūsmas. Šādu šķērsli var 
kompensēt ar jauniem infrastruktūras 
objektiem, piemēram, tiltiem, aizsprostiem, 
viļņlaužiem, slūžām vai tuneļiem, kas 
palīdz novērst tādas problēmas kā kāpumi, 
līknes liekuma rādiuss, tiltu klīrenss un 
kuģu ceļu gabarīti, vai uzlabojot zemākas 
klasifikācijas infrastruktūras posmus līdz 
tīkla pārējās daļas līmenim; 
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Or. en

Pamatojums

Šaurās vietas iespējamas visos transporta veidos. Tās var novērst ar jaunu infrastruktūru, bet 
dažos gadījumos izdevīgāk ir uzlabot esošo.

Grozījums Nr. 242
Lena Kolarska-Bobińska

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) "šaurā vieta" ir fiziski šķēršļi, kas 
izraisa sistēmas pārrāvumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes plūsmas. Šādu šķērsli var 
kompensēt ar jauniem infrastruktūras 
objektiem, piemēram, tiltiem vai tuneļiem, 
kas palīdz novērst tādas problēmas kā 
kāpumi, līknes liekuma rādiuss, platums. 
Nepieciešamību modernizēt esošo 
infrastruktūru neuzskata par šauro vietu;

(12) "šaurā vieta" ir fiziski šķēršļi, kas 
izraisa sistēmas pārrāvumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes plūsmas. Šādu šķērsli var 
kompensēt ar jauniem infrastruktūras 
objektiem, piemēram, tiltiem vai tuneļiem, 
kas palīdz novērst tādas problēmas kā 
kāpumi, līknes liekuma rādiuss, platums;

Or. en

Grozījums Nr. 243
Romana Jordan

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) "šaurā vieta" ir fiziski šķēršļi, kas 
izraisa sistēmas pārrāvumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes plūsmas. Šādu šķērsli var 
kompensēt ar jauniem infrastruktūras 
objektiem, piemēram, tiltiem vai tuneļiem, 
kas palīdz novērst tādas problēmas kā 
kāpumi, līknes liekuma rādiuss, platums.
Nepieciešamību modernizēt esošo 
infrastruktūru neuzskata par šauro vietu;

(12) "šaurā vieta" transporta jomā ir fiziski 
vai tehniski šķēršļi, kas izraisa sistēmas 
pārrāvumu vai traucējumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes un pārrobežu transporta 
plūsmas. Šādu šķērsli var kompensēt, radot 
jaunu infrastruktūru vai būtiski 
modernizējot esošo infrastruktūru, lai 
palielinātu jaudu, piemēram, attiecībā uz 
tiltiem vai tuneļiem, kas palīdz novērst 
tādas problēmas kā kāpumi, līknes liekuma 
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rādiuss, platums.

Or. sl

Pamatojums

Termins "šaurā vieta" šeit lietots saistībā ar transporta infrastruktūru, tāpēc tā definīcija būtu 
attiecīgi jāierobežo. Komisijas definīcija neattiecas uz visiem svarīgākajiem apstākļiem, kuri 
praksē radītu šaurās vietas. Definīcijas pēdējais teikums būtu jāsvītro, jo tas attiecas uz šauro 
vietu novēršanu un tādējādi neiederas definīcijā.

Grozījums Nr. 244
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) "šaurā vieta" ir fiziski šķēršļi, kas 
izraisa sistēmas pārrāvumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes plūsmas. Šādu šķērsli var 
kompensēt ar jauniem infrastruktūras 
objektiem, piemēram, tiltiem vai tuneļiem, 
kas palīdz novērst tādas problēmas kā 
kāpumi, līknes liekuma rādiuss, platums. 
Nepieciešamību modernizēt esošo 
infrastruktūru neuzskata par šauro vietu;

(12) "šaurā vieta" ir fiziski šķēršļi, kas 
izraisa sistēmas pārrāvumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes plūsmas. Šādu šķērsli var 
kompensēt gan ar jauniem infrastruktūras 
objektiem, piemēram, tiltiem vai tuneļiem, 
kas palīdz novērst tādas problēmas kā 
kāpumi, līknes liekuma rādiuss, platums, 
gan modernizējot esošo infrastruktūru, kas 
var sniegt ievērojamus uzlabojumus ar 
tehniskiem jauninājumiem, kuri atrisinās 
šauro vietu radītos ierobežojumus;

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar izmaksu un ieguvumu analīzi un stratēģisko vides novērtējumu var izmantot 
jebkuru piemērotu un ilgtspējīgu risinājumu, lai novērstu šauro vietu iespējami ātrākā un 
izmaksu ziņā efektīvākā veidā, tomēr neatsakoties arī no jau esošās infrastruktūras 
modernizācijas, ja tāda iespējama.

Grozījums Nr. 245
Michael Cramer

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) "šaurā vieta" ir fiziski šķēršļi, kas 
izraisa sistēmas pārrāvumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes plūsmas. Šādu šķērsli var 
kompensēt ar jauniem infrastruktūras 
objektiem, piemēram, tiltiem vai tuneļiem, 
kas palīdz novērst tādas problēmas kā 
kāpumi, līknes liekuma rādiuss, platums. 
Nepieciešamību modernizēt esošo
infrastruktūru neuzskata par šauro vietu;

(12) "šaurā vieta" ir fiziski, darbības vai 
organizatoriski šķēršļi, kas pārtrauc vai 
kavē transporta plūsmu nepārtrauktību. 
Šādu šķērsli var kompensēt galvenokārt 
efektīvāk izmantojot vai atjaunojot un 
modernizējot esošo infrastruktūru. Ja ar 
to nepietiek, var būvēt jaunu 
infrastruktūru;

Or. en

Grozījums Nr. 246
Jean-Jacob Bicep

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) "šaurā vieta" ir fiziski šķēršļi, kas 
izraisa sistēmas pārrāvumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes plūsmas. Šādu šķērsli var 
kompensēt ar jauniem infrastruktūras 
objektiem, piemēram, tiltiem vai tuneļiem, 
kas palīdz novērst tādas problēmas kā 
kāpumi, līknes liekuma rādiuss, platums.
Nepieciešamību modernizēt esošo 
infrastruktūru neuzskata par šauro vietu;

(12) "šaurā vieta" ir fiziski šķēršļi, kas 
izraisa sistēmas pārrāvumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes plūsmas. Šādu šķērsli var 
kompensēt ar jauniem infrastruktūras 
objektiem, piemēram, tiltiem vai tuneļiem  
vai pielāgotu infrastruktūru, piemēram, 
apvedceļiem, kas palīdz novērst tādas 
problēmas kā kāpumi, līknes liekuma 
rādiuss, platums. Nepieciešamību 
modernizēt esošo infrastruktūru neuzskata 
par šauro vietu;

Or. fr

Grozījums Nr. 247
Artur Zasada

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) "šaurā vieta" ir fiziski šķēršļi, kas 
izraisa sistēmas pārrāvumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes plūsmas. Šādu šķērsli var 
kompensēt ar jauniem infrastruktūras 
objektiem, piemēram, tiltiem vai tuneļiem, 
kas palīdz novērst tādas problēmas kā 
kāpumi, līknes liekuma rādiuss, platums. 
Nepieciešamību modernizēt esošo 
infrastruktūru neuzskata par šauro vietu;

(12) "šaurā vieta" transporta jomā ir fiziski
vai tehniski šķēršļi, kas izraisa sistēmas 
pārrāvumu, kurš ietekmē tālsatiksmes un 
pārrobežu plūsmas un rada to 
traucējumus. Šādu šķērsli var kompensēt 
ar jauniem infrastruktūras objektiem vai 
esošās infrastruktūras būtisku 
modernizāciju vai atjaunošanu, lai 
palielinātu jaudu, piemēram, attiecībā uz 
tiltiem, aizsprostiem, viļņlaužiem, slūžām 
vai tuneļiem, kas palīdz novērst tādas 
problēmas kā kāpumi, līknes liekuma 
rādiuss, platums un kuģu ceļu dziļums, vai 
uzlabojot zemākas klasifikācijas
infrastruktūras posmus līdz tīkla pārējās 
daļas līmenim;

Or. en

Grozījums Nr. 248
Philip Bradbourn

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) "šaurā vieta" ir fiziski šķēršļi, kas 
izraisa sistēmas pārrāvumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes plūsmas. Šādu šķērsli var 
kompensēt ar jauniem infrastruktūras 
objektiem, piemēram, tiltiem vai tuneļiem, 
kas palīdz novērst tādas problēmas kā 
kāpumi, līknes liekuma rādiuss, platums.
Nepieciešamību modernizēt esošo 
infrastruktūru neuzskata par šauro vietu;

(12) "šaurā vieta transporta jomā" ir fiziski 
šķēršļi, kas izraisa sistēmas pārrāvumu, 
kurš ietekmē satiksmes plūsmas, un kurus 
var novērst ar jauniem infrastruktūras 
objektiem;

Or. en

Pamatojums

Var būt gadījumi, kad šauro vietu novēršanai nepieciešama atjaunošana un modernizācija. 
Turklāt pārslodzes problēmas rodas ne tikai dzelzceļa nozarē, un tās ne vienmēr saistītas ar 
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fiziskiem šķēršļiem.

Grozījums Nr. 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) "šaurā vieta" ir fiziski šķēršļi, kas 
izraisa sistēmas pārrāvumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes plūsmas. Šādu šķērsli var 
kompensēt ar jauniem infrastruktūras 
objektiem, piemēram, tiltiem vai tuneļiem, 
kas palīdz novērst tādas problēmas kā 
kāpumi, līknes liekuma rādiuss, platums. 
Nepieciešamību modernizēt esošo 
infrastruktūru neuzskata par šauro vietu;

(12) "šaurā vieta transporta jomā" ir fiziski 
un/vai funkcionāli šķēršļi, kas izraisa 
sistēmas pārrāvumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes plūsmas, un kurus var novērst
ar jauniem infrastruktūras objektiem vai 
būtiski modernizējot esošo infrastruktūru;

Or. fr

Pamatojums

Ar šaurajām vietām saistītās pārslodzes problēmas var atrisināt vai nu radot jaunu, vai 
modernizējot esošo infrastruktūru. Ir svarīgi neierobežot tiesības saņemt finansējumu saskaņā 
ar šo regulu attiecībā uz noteiktiem darbiem, kuri veicina ESI mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 250
Konrad Szymański

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) "šaurā vieta" ir fiziski šķēršļi, kas 
izraisa sistēmas pārrāvumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes plūsmas. Šādu šķērsli var 
kompensēt ar jauniem infrastruktūras 
objektiem, piemēram, tiltiem vai tuneļiem, 
kas palīdz novērst tādas problēmas kā 
kāpumi, līknes liekuma rādiuss, platums.
Nepieciešamību modernizēt esošo 

(12) "šaurā vieta" ir fiziski un/vai 
funkcionāli šķēršļi, kas izraisa sistēmas 
pārrāvumu, kurš ietekmē tālsatiksmes 
plūsmas. Šādu šķērsli var kompensēt ar 
jauniem infrastruktūras objektiem un/vai 
esošās infrastruktūras atjaunošanu, 
piemēram, tiltiem vai tuneļiem, kas palīdz 
novērst tādas problēmas kā kāpumi, līknes 
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infrastruktūru neuzskata par šauro vietu; liekuma rādiuss, platums;

Or. en

Grozījums Nr. 251
António Fernando Correia de Campos

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) "šaurā vieta" ir fiziski šķēršļi, kas 
izraisa sistēmas pārrāvumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes plūsmas. Šādu šķērsli var 
kompensēt ar jauniem infrastruktūras 
objektiem, piemēram, tiltiem vai tuneļiem, 
kas palīdz novērst tādas problēmas kā 
kāpumi, līknes liekuma rādiuss, platums. 
Nepieciešamību modernizēt esošo 
infrastruktūru neuzskata par šauro vietu;

(12) "šaurā vieta" ir fiziski un/vai 
funkcionāli šķēršļi, kas izraisa sistēmas 
pārrāvumu, kurš ietekmē tālsatiksmes 
plūsmas, un kurus var novērst ar jauniem 
infrastruktūras objektiem. Nepieciešamību 
modernizēt esošo infrastruktūru neuzskata 
par šauro vietu;

Or. pt

Grozījums Nr. 252
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) "šaurā vieta" ir fiziski šķēršļi, kas 
izraisa sistēmas pārrāvumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes plūsmas. Šādu šķērsli var 
kompensēt ar jauniem infrastruktūras 
objektiem, piemēram, tiltiem vai tuneļiem, 
kas palīdz novērst tādas problēmas kā 
kāpumi, līknes liekuma rādiuss, platums. 
Nepieciešamību modernizēt esošo 
infrastruktūru neuzskata par šauro vietu;

(12) "šaurā vieta" ir fiziski un/vai 
funkcionāli šķēršļi, kas izraisa sistēmas 
pārrāvumu, kurš ietekmē tālsatiksmes 
plūsmas. Šādu šķērsli var kompensēt ar 
jauniem infrastruktūras objektiem vai 
esošās infrastruktūras atjaunošanu vai 
modernizāciju;

Or. en
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Grozījums Nr. 253
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) "šaurā vieta" ir fiziski šķēršļi, kas 
izraisa sistēmas pārrāvumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes plūsmas. Šādu šķērsli var 
kompensēt ar jauniem infrastruktūras 
objektiem, piemēram, tiltiem vai tuneļiem, 
kas palīdz novērst tādas problēmas kā 
kāpumi, līknes liekuma rādiuss, platums.
Nepieciešamību modernizēt esošo 
infrastruktūru neuzskata par šauro vietu;

(12) "šaurā vieta" ir fiziski, darbības vai 
organizatoriski šķēršļi, kas pārtrauc vai 
kavē transporta/enerģijas plūsmu 
nepārtrauktību. Šādu šķērsli var 
kompensēt galvenokārt efektīvāk 
izmantojot vai atjaunojot un modernizējot 
esošo infrastruktūru. Ja ar to nepietiek, 
var būvēt jaunu infrastruktūru;

Or. en

Grozījums Nr. 254
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) "šaurā vieta" ir fiziski šķēršļi, kas 
izraisa sistēmas pārrāvumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes plūsmas. Šādu šķērsli var 
kompensēt ar jauniem infrastruktūras 
objektiem, piemēram, tiltiem vai tuneļiem, 
kas palīdz novērst tādas problēmas kā 
kāpumi, līknes liekuma rādiuss, platums. 
Nepieciešamību modernizēt esošo 
infrastruktūru neuzskata par šauro vietu;

(12) "šaurā vieta" ir fiziski šķēršļi, kas 
izraisa sistēmas pārrāvumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes plūsmas. Šādu šķērsli var 
kompensēt ar jauniem infrastruktūras 
objektiem, piemēram, tiltiem vai tuneļiem, 
kas palīdz novērst tādas problēmas kā 
kāpumi, līknes liekuma rādiuss, platums.
Nepieciešamību modernizēt esošo 
infrastruktūru neuzskata par šauro vietu;
enerģētikas jomā tā ir starpsavienojuma 
jaudu trūkums sakarā ar to, ka nav 
infrastruktūras, ir ierobežotas fiziskās 
plūsmas vai traucēta sistēmas pārvaldība;

Or. en
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Grozījums Nr. 255
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) "šaurā vieta" ir fiziski šķēršļi, kas 
izraisa sistēmas pārrāvumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes plūsmas. Šādu šķērsli var 
kompensēt ar jauniem infrastruktūras 
objektiem, piemēram, tiltiem vai tuneļiem, 
kas palīdz novērst tādas problēmas kā 
kāpumi, līknes liekuma rādiuss, platums. 
Nepieciešamību modernizēt esošo 
infrastruktūru neuzskata par šauro vietu;

(12) "šaurā vieta" ir fiziski un/vai 
funkcionāli šķēršļi, kas izraisa sistēmas 
pārrāvumu, kurš ietekmē tālsatiksmes 
plūsmas. Šādu šķērsli var kompensēt ar 
jauniem infrastruktūras objektiem vai 
esošās infrastruktūras atjaunošanu vai 
modernizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 256
Jörg Leichtfried

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) "šaurā vieta" ir fiziski šķēršļi, kas 
izraisa sistēmas pārrāvumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes plūsmas. Šādu šķērsli var
kompensēt ar jauniem infrastruktūras 
objektiem, piemēram, tiltiem vai tuneļiem, 
kas palīdz novērst tādas problēmas kā 
kāpumi, līknes liekuma rādiuss, platums. 
Nepieciešamību modernizēt esošo 
infrastruktūru neuzskata par šauro vietu;

(13) "šaurā vieta transporta jomā" ir fiziski 
un/vai funkcionāli šķēršļi, kas izraisa 
sistēmas pārrāvumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes plūsmas, un kurus var 
novērst, paplašinot vai modernizējot esošo 
infrastruktūru un/vai radot jaunu 
infrastruktūru;

Or. de

Pamatojums

2008. gadā 40 929 km garo iekšzemes ūdensceļu sistēmu regulāri izmantoja kravu 
pārvadājumiem. Šauro vietu novēršana parasti paredz pasākumus esošo ūdensceļu 
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uzlabošanai.

Grozījums Nr. 257
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) "šaurā vieta" ir fiziski šķēršļi, kas 
izraisa sistēmas pārrāvumu, kurš ietekmē 
tālsatiksmes plūsmas. Šādu šķērsli var 
kompensēt ar jauniem infrastruktūras 
objektiem, piemēram, tiltiem vai tuneļiem, 
kas palīdz novērst tādas problēmas kā 
kāpumi, līknes liekuma rādiuss, platums.
Nepieciešamību modernizēt esošo 
infrastruktūru neuzskata par šauro vietu;

(13) "šaurā vieta" ir fiziski un/vai 
funkcionāli šķēršļi, kas izraisa sistēmas 
pārrāvumu, kurš ietekmē tālsatiksmes 
plūsmas. Šādu funkcionālu šķērsli var 
novērst, uzlabojot esošo infrastruktūru
un/vai izveidojot jaunu infrastruktūru; 

Or. de

Pamatojums

Šaurās vietas iekšzemes ūdensceļu sistēmās parasti var novērst ar pasākumiem pašreizējo 
ūdensceļu uzlabošanai. Tāpēc šajā definīcijā būtu jāņem vērā iekšzemes ūdensceļu transporta 
īpašās prasības.

Grozījums Nr. 258
Jim Higgins

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 20.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) "izolēts tīkls" ir dalībvalsts dzelzceļa 
tīkls vai tā daļa, kās definēts Regulas (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T pamatnostādnes] 
3.qq pantā.

Or. en
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Grozījums Nr. 259
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instruments dod iespēju sagatavot un 
īstenot kopējas ieinteresētības projektus 
saskaņā ar Eiropas tīklu politiku 
enerģētikas, transporta un 
telekomunikāciju nozarē. Konkrētāk, 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instruments ir atbalsts, īstenojot kopējas
projektus, kuru mērķis ir jaunas 
infrastruktūras attīstīšana un būve vai 
esošās infrastruktūras modernizēšana 
enerģētikas, transporta un 
telekomunikāciju nozarē. Tālab Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentam 
ir šādi mērķi:

Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instruments dod iespēju sagatavot un 
īstenot kopīgu interešu projektus saskaņā ar 
Eiropas tīklu politiku enerģētikas, 
transporta un telekomunikāciju nozarē. 
Konkrētāk, Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instruments ir atbalsts, 
īstenojot projektus, kuru mērķis ir jaunas 
infrastruktūras attīstīšana un būve vai 
esošās infrastruktūras modernizēšana un 
atjaunošana enerģētikas, transporta un 
telekomunikāciju nozarē. Tālab Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentam 
ir šādi mērķi:

Or. en

Grozījums Nr. 260
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sekmēt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, izveidojot modernus un efektīvus 
Eiropas tīklus, kas nāks par labu visai 
Eiropas Savienībai, proti, tās 
konkurētspējai un ekonomiskajai, sociālai 
un teritoriālajai kohēzijai vienotajā tirgū, 
radot privātā un publiskā sektora 
ieguldījumiem labvēlīgākus apstākļus ar 
finanšu instrumentiem un Savienības tiešo 
atbalstu, un izmantojot sinerģiju starp 
nozarēm. To, kā izdodas sasniegt šo mērķi, 
mērīs pēc tā, cik lieli ir publiskā un privātā 

(a) sekmēt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, izveidojot modernus un efektīvus 
Eiropas tīklus, kas nāks par labu visai 
Eiropas Savienībai, proti, tās 
konkurētspējai un ekonomiskajai, sociālai 
un teritoriālajai kohēzijai vienotajā tirgū, 
radot privātā un publiskā sektora 
ieguldījumiem labvēlīgākus apstākļus ar 
finanšu instrumentiem un Savienības tiešo 
atbalstu, un izmantojot sinerģiju starp 
nozarēm. To, kā izdodas sasniegt šo mērķi, 
mērīs pēc tā, cik lieli ir publiskā un privātā 
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sektora ieguldījumi kopējas ieinteresētības
projektos un jo īpaši pēc tā, cik lieli 
publiskā un privātā sektora ieguldījumi 
kopējas ieinteresētības projektos izdarīti, 
izmantojot finanšu instrumentus saskaņā ar 
šo regulu;

sektora ieguldījumi kopīgu interešu
projektos un jo īpaši pēc tā, cik lieli 
publiskā un privātā sektora ieguldījumi 
kopīgu interešu projektos izdarīti, 
izmantojot finanšu instrumentus saskaņā ar 
šo regulu. Šo mērķi būtu jo īpaši svarīgi 
īstenot reģionos ar neizdevīgiem dabas un 
demogrāfiskiem apstākļiem, piemēram, 
tālākos reģionos;

Or. pt

Pamatojums

Cenšoties sasniegt stratēģijas "Eiropa 2020" mērķus, proti, veicinot gudru, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi, būtu jāņem vērā visi ES reģioni, lai panāktu taisnīgu un līdzsvarotu 
izaugsmi.

Grozījums Nr. 261
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sekmēt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, izveidojot modernus un efektīvus 
Eiropas tīklus, kas nāks par labu visai 
Eiropas Savienībai, proti, tās 
konkurētspējai un ekonomiskajai, sociālai 
un teritoriālajai kohēzijai vienotajā tirgū,
radot privātā un publiskā sektora 
ieguldījumiem labvēlīgākus apstākļus ar 
finanšu instrumentiem un Savienības tiešo 
atbalstu, un izmantojot sinerģiju starp 
nozarēm. To, kā izdodas sasniegt šo mērķi, 
mērīs pēc tā, cik lieli ir publiskā un privātā 
sektora ieguldījumi kopējas ieinteresētības 
projektos un jo īpaši pēc tā, cik lieli 
publiskā un privātā sektora ieguldījumi 
kopējas ieinteresētības projektos izdarīti, 
izmantojot finanšu instrumentus saskaņā ar 
šo regulu;

(a) sekmēt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu
izaugsmi, izveidojot modernus un efektīvus 
Eiropas tīklus, kas nāks par labu visai 
Eiropas Savienībai, proti, tās 
konkurētspējai un ekonomiskajai, sociālai 
un teritoriālajai kohēzijai vienotajā tirgū, 
radot privātā un publiskā sektora 
ieguldījumiem labvēlīgākus apstākļus ar 
finanšu instrumentiem un Savienības tiešo 
atbalstu, un izmantojot sinerģiju starp 
nozarēm. To, kā izdodas sasniegt šo mērķi, 
mērīs pēc tā, cik lielu daļu katrā tīklā 
īsteno ar kopīgu interešu projektiem, cik 
lieli privātā sektora ieguldījumi piesaistīti 
kopīgu interešu projektos, un cik liela daļu 
katrā tīklā paveikta ar kopīgu interešu
projektiem, kas īstenoti, izmantojot 
finanšu instrumentus saskaņā ar šo regulu;

Or. en
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Grozījums Nr. 262
Jean-Jacob Bicep

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sekmēt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, izveidojot modernus un
efektīvus Eiropas tīklus, kas nāks par labu 
visai Eiropas Savienībai, proti, tās 
konkurētspējai un ekonomiskajai, sociālai 
un teritoriālajai kohēzijai vienotajā tirgū, 
radot privātā un publiskā sektora 
ieguldījumiem labvēlīgākus apstākļus ar 
finanšu instrumentiem un Savienības tiešo 
atbalstu, un izmantojot sinerģiju starp 
nozarēm. To, kā izdodas sasniegt šo mērķi, 
mērīs pēc tā, cik lieli ir publiskā un privātā 
sektora ieguldījumi kopējas ieinteresētības
projektos un jo īpaši pēc tā, cik lieli 
publiskā un privātā sektora ieguldījumi 
kopējas ieinteresētības projektos izdarīti, 
izmantojot finanšu instrumentus saskaņā ar 
šo regulu;

(a) sekmēt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, izveidojot modernus, efektīvus 
un ilgtspējīgus Eiropas tīklus, tādējādi 
visai Eiropas Savienībai nodrošinot 
apstākļus, kas nepieciešami labākai 
ekonomiskajai, sociālai un teritoriālajai 
kohēzijai vienotajā tirgū, radot privātā un 
publiskā sektora ieguldījumiem 
labvēlīgākus apstākļus ar finanšu
instrumentiem un Savienības tiešo atbalstu, 
un izmantojot sinerģiju starp nozarēm. To, 
kā izdodas sasniegt šo mērķi, mērīs pēc tā, 
cik lieli ir publiskā un privātā sektora 
ieguldījumi kopīgu interešu projektos un jo 
īpaši pēc tā, cik lieli publiskā un privātā 
sektora ieguldījumi kopīgu interešu
projektos izdarīti, izmantojot finanšu 
instrumentus saskaņā ar šo regulu.

Or. fr

Grozījums Nr. 263
Michael Cramer

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sekmēt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, izveidojot modernus un 
efektīvus Eiropas tīklus, kas nāks par labu 
visai Eiropas Savienībai, proti, tās 
konkurētspējai un ekonomiskajai, sociālai 
un teritoriālajai kohēzijai vienotajā tirgū, 
radot privātā un publiskā sektora 
ieguldījumiem labvēlīgākus apstākļus ar 
finanšu instrumentiem un Savienības tiešo 

(a) sekmēt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
modernu un efektīvu Eiropas tīklu 
attīstību, kas nāks par labu visai Eiropas 
Savienībai, proti, ārējo izmaksu 
samazināšanai, konkurētspējas 
uzlabošanai un ekonomiskajai, sociālai un 
teritoriālajai kohēzijai vienotajā tirgū, radot 
privātā un publiskā sektora ieguldījumiem 
labvēlīgākus apstākļus ar finanšu 
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atbalstu, un izmantojot sinerģiju starp 
nozarēm. To, kā izdodas sasniegt šo mērķi, 
mērīs pēc tā, cik lieli ir publiskā un privātā 
sektora ieguldījumi kopējas ieinteresētības
projektos un jo īpaši pēc tā, cik lieli 
publiskā un privātā sektora ieguldījumi 
kopējas ieinteresētības projektos izdarīti, 
izmantojot finanšu instrumentus saskaņā ar 
šo regulu;

instrumentiem, piemēram, izmantojot 
ieņēmumus no principa „maksā 
piesārņotājs” piemērošanas, Savienības 
tiešo atbalstu, un izmantojot sinerģiju starp 
nozarēm. To, kā izdodas sasniegt šo mērķi, 
mērīs pēc tā, cik lieli ir publiskā un privātā 
sektora ieguldījumi kopīgu interešu
projektos un jo īpaši pēc tā, cik lieli 
publiskā un privātā sektora ieguldījumi 
kopīgu interešu projektos izdarīti, 
izmantojot finanšu instrumentus saskaņā ar 
šo regulu, kā arī pēc tā, cik lielu risku, 
peļņas un zaudējumu daļu uzņēmušies 
publiskie un privātie investori;

Or. en

Grozījums Nr. 264
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sekmēt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, izveidojot modernus un efektīvus 
Eiropas tīklus, kas nāks par labu visai 
Eiropas Savienībai, proti, tās 
konkurētspējai un ekonomiskajai, sociālai 
un teritoriālajai kohēzijai vienotajā tirgū, 
radot privātā un publiskā sektora 
ieguldījumiem labvēlīgākus apstākļus ar 
finanšu instrumentiem un Savienības tiešo 
atbalstu, un izmantojot sinerģiju starp 
nozarēm. To, kā izdodas sasniegt šo mērķi, 
mērīs pēc tā, cik lieli ir publiskā un privātā 
sektora ieguldījumi kopējas ieinteresētības
projektos un jo īpaši pēc tā, cik lieli 
publiskā un privātā sektora ieguldījumi 
kopējas ieinteresētības projektos izdarīti, 
izmantojot finanšu instrumentus saskaņā ar 
šo regulu;

(a) sekmēt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, izveidojot modernus un efektīvus 
Eiropas tīklus, kas nāks par labu visai 
Eiropas Savienībai, proti, tās 
konkurētspējai un ekonomiskajai, sociālai 
un teritoriālajai kohēzijai vienotajā tirgū, 
radot privātā un publiskā sektora 
ieguldījumiem labvēlīgākus apstākļus ar 
finanšu instrumentiem un Savienības tiešo 
atbalstu, un izmantojot sinerģiju starp 
nozarēm. To, kā izdodas sasniegt šo mērķi, 
mērīs pēc tā, cik lieli ir publiskā un privātā 
sektora ieguldījumi kopīgu interešu
projektos un jo īpaši pēc tā, cik lieli 
publiskā un privātā sektora ieguldījumi 
kopīgu interešu projektos izdarīti, 
izmantojot finanšu instrumentus saskaņā ar 
šo regulu. Būs nepieciešams ievērot 
tehnoloģiskās neitralitātes principu un 
nodrošināt līdzsvaru starp efektivitāti un 
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izmaksām.

Or. fr

Grozījums Nr. 265
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sekmēt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, izveidojot modernus un efektīvus 
Eiropas tīklus, kas nāks par labu visai 
Eiropas Savienībai, proti, tās 
konkurētspējai un ekonomiskajai, sociālai 
un teritoriālajai kohēzijai vienotajā tirgū, 
radot privātā un publiskā sektora 
ieguldījumiem labvēlīgākus apstākļus ar 
finanšu instrumentiem un Savienības tiešo 
atbalstu, un izmantojot sinerģiju starp 
nozarēm. To, kā izdodas sasniegt šo mērķi, 
mērīs pēc tā, cik lieli ir publiskā un privātā 
sektora ieguldījumi kopējas ieinteresētības
projektos un jo īpaši pēc tā, cik lieli 
publiskā un privātā sektora ieguldījumi 
kopējas ieinteresētības projektos izdarīti, 
izmantojot finanšu instrumentus saskaņā ar 
šo regulu;

(a) sekmēt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, izveidojot modernus un efektīvus 
Eiropas tīklus, kas nāks par labu visai 
Eiropas Savienībai, proti, tās 
ekonomiskajai, sociālai un teritoriālajai 
kohēzijai vienotajā tirgū ar finanšu 
instrumentiem un Savienības tiešo atbalstu, 
un izmantojot sinerģiju starp nozarēm. To, 
kā izdodas sasniegt šo mērķi, mērīs pēc tā, 
cik efektīvi ir publiskā un privātā sektora 
ieguldījumi kopīgu interešu projektos un jo 
īpaši tajos kopīgu interešu projektos, kuri 
īstenoti, izmantojot finanšu instrumentus 
saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Pamatojums

Vienīgais uzticamais veids, lai novērtētu ieguldījumu ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
veicināšanā, ir noteikt to, cik efektīvi investīcijas sekmējušas kopīgas intereses projektu 
pabeigšanu paredzētajā termiņā; publiskā un privātā sektora ieguldījumu procentuālās daļas 
noteikšana nesniedz ticamus rezultātus.

Grozījums Nr. 266
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sekmēt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, izveidojot modernus un efektīvus 
Eiropas tīklus, kas nāks par labu visai 
Eiropas Savienībai, proti, tās 
konkurētspējai un ekonomiskajai, sociālai 
un teritoriālajai kohēzijai vienotajā tirgū, 
radot privātā un publiskā sektora 
ieguldījumiem labvēlīgākus apstākļus ar
finanšu instrumentiem un Savienības tiešo 
atbalstu, un izmantojot sinerģiju starp 
nozarēm. To, kā izdodas sasniegt šo mērķi, 
mērīs pēc tā, cik lieli ir publiskā un privātā 
sektora ieguldījumi kopējas ieinteresētības
projektos un jo īpaši pēc tā, cik lieli
publiskā un privātā sektora ieguldījumi 
kopējas ieinteresētības projektos izdarīti, 
izmantojot finanšu instrumentus saskaņā ar 
šo regulu;

(a) sekmēt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, izveidojot modernus un efektīvus 
Eiropas tīklus, kuros ir ņemtas vērā 
turpmākās satiksmes plūsmas, kas nāks 
par labu visai Eiropas Savienībai, proti, tās 
konkurētspējai un ekonomiskajai, sociālai 
un teritoriālajai kohēzijai vienotajā tirgū, 
radot privātā un publiskā sektora 
ieguldījumiem labvēlīgākus apstākļus ar 
finanšu instrumentiem un Savienības tiešo 
atbalstu, un izmantojot sinerģiju starp 
nozarēm. To, kā izdodas sasniegt šo mērķi, 
mērīs pēc tā, cik lieli ir publiskā un privātā 
sektora ieguldījumi kopīgu interešu
projektos un jo īpaši pēc tā, cik lieli 
publiskā un privātā sektora ieguldījumi 
kopīgu interešu projektos izdarīti, 
izmantojot finanšu instrumentus saskaņā ar 
šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 267
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sekmēt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, izveidojot modernus un efektīvus 
Eiropas tīklus, kas nāks par labu visai 
Eiropas Savienībai, proti, tās 
konkurētspējai un ekonomiskajai, sociālai 
un teritoriālajai kohēzijai vienotajā tirgū, 
radot privātā un publiskā sektora 
ieguldījumiem labvēlīgākus apstākļus ar 
finanšu instrumentiem un Savienības tiešo 
atbalstu, un izmantojot sinerģiju starp 
nozarēm. To, kā izdodas sasniegt šo mērķi, 

(a) sekmēt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, izveidojot modernus un efektīvus 
Eiropas tīklus, kas nāks par labu visai 
Eiropas Savienībai, proti, tās 
konkurētspējai un ekonomiskajai, sociālai 
un teritoriālajai kohēzijai vienotajā tirgū, 
radot privātā un publiskā sektora 
ieguldījumiem labvēlīgākus apstākļus ar 
finanšu instrumentiem un Savienības tiešo 
atbalstu, un izmantojot sinerģiju starp 
nozarēm. To, kā izdodas sasniegt šo mērķi, 
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mērīs pēc tā, cik lieli ir publiskā un privātā 
sektora ieguldījumi kopējas ieinteresētības
projektos un jo īpaši pēc tā, cik lieli 
publiskā un privātā sektora ieguldījumi 
kopējas ieinteresētības projektos izdarīti, 
izmantojot finanšu instrumentus saskaņā ar 
šo regulu;

mērīs pēc tā, cik lieli ir publiskā un privātā 
sektora ieguldījumi kopīgu interešu
projektos un jo īpaši pēc tā, cik lieli 
publiskā un privātā sektora ieguldījumi 
kopīgu interešu projektos izdarīti, 
izmantojot finanšu instrumentus saskaņā ar 
šo regulu. Šī mērķa sasniegšana tiks 
novērtēta arī pēc tā, cik liela ir kopīgu 
interešu projektu kopējā ietekme uz 
stratēģijas „Eiropa 2020” vispārējiem 
mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 268
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sekmēt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, izveidojot modernus un efektīvus 
Eiropas tīklus, kas nāks par labu visai 
Eiropas Savienībai, proti, tās 
konkurētspējai un ekonomiskajai, sociālai 
un teritoriālajai kohēzijai vienotajā tirgū, 
radot privātā un publiskā sektora 
ieguldījumiem labvēlīgākus apstākļus ar 
finanšu instrumentiem un Savienības tiešo 
atbalstu, un izmantojot sinerģiju starp 
nozarēm. To, kā izdodas sasniegt šo mērķi, 
mērīs pēc tā, cik lieli ir publiskā un privātā 
sektora ieguldījumi kopējas ieinteresētības
projektos un jo īpaši pēc tā, cik lieli 
publiskā un privātā sektora ieguldījumi 
kopējas ieinteresētības projektos izdarīti, 
izmantojot finanšu instrumentus saskaņā ar 
šo regulu;

(a) sekmēt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, izveidojot modernus un efektīvus 
Eiropas tīklus, kas nāks par labu visai 
Eiropas Savienībai, proti, tās 
konkurētspējai un ekonomiskajai, sociālai 
un teritoriālajai kohēzijai vienotajā tirgū, 
radot privātā, publiskā un publiski-privātā 
sektora ieguldījumiem labvēlīgākus 
apstākļus ar finanšu instrumentiem un 
Savienības tiešo atbalstu, un izmantojot 
sinerģiju starp nozarēm. To, kā izdodas 
sasniegt šo mērķi, mērīs pēc tā, cik lieli ir 
publiskā, privātā un publiski-privātā 
sektora ieguldījumi kopīgu interešu
projektos un jo īpaši pēc tā, cik lieli 
publiskā un privātā sektora ieguldījumi 
kopīgu interešu projektos izdarīti, 
izmantojot finanšu instrumentus saskaņā ar 
šo regulu;

Or. es
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Grozījums Nr. 269
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) dot iespēju Savienībai sasniegt 
izvirzītos mērķus — līdz 2020. gadam par 
20 % samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, par 20 % palielināt 
energoefektivitāti un par 20 % palielināt 
atjaunojamās enerģijas īpatsvaru 
energoavotu struktūrā —, tajā pašā laikā 
nodrošinot lielāku dalībvalstu solidaritāti.

(b) dot iespēju Savienībai sasniegt 
izvirzītos mērķus — līdz 2020. gadam par 
20 % samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, par 20 % palielināt 
energoefektivitāti un par 20 % palielināt 
atjaunojamās enerģijas īpatsvaru 
energoavotu struktūrā —, tajā pašā laikā 
nodrošinot lielāku dalībvalstu solidaritāti. 
Šī mērķa sasniegšanu vērtēs pēc tā, cik 
liela daļa Eiropas mērķu ir sasniegta ar 
projektiem saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 270
Jean-Jacob Bicep

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) dot iespēju Savienībai sasniegt 
izvirzītos mērķus — līdz 2020. gadam par 
20 % samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, par 20 % palielināt 
energoefektivitāti un par 20 % palielināt 
atjaunojamās enerģijas īpatsvaru 
energoavotu struktūrā —, tajā pašā laikā 
nodrošinot lielāku dalībvalstu solidaritāti.

(b) dot iespēju Savienībai sasniegt 
izvirzītos ilgtspējīgas attīstības mērķus,
tostarp līdz 2020. gadam par 20 % 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
par 20 % palielināt energoefektivitāti un 
par 20 % palielināt atjaunojamās enerģijas 
īpatsvaru energoavotu struktūrā —, tajā 
pašā laikā nodrošinot lielāku dalībvalstu 
solidaritāti.

Or. fr

Grozījums Nr. 271
Michael Cramer



AM\912704LV.doc 105/135 PE496.337v01-00

LV

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) dot iespēju Savienībai sasniegt 
izvirzītos mērķus — līdz 2020. gadam par 
20 % samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, par 20 % palielināt 
energoefektivitāti un par 20 % palielināt 
atjaunojamās enerģijas īpatsvaru 
energoavotu struktūrā —, tajā pašā laikā 
nodrošinot lielāku dalībvalstu solidaritāti.

(b) dot iespēju Savienībai līdz 2020. gadam 
par 20 % samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, par 20 % palielināt 
energoefektivitāti un par 20 % palielināt 
atjaunojamās enerģijas īpatsvaru 
energoavotu struktūrā salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni, tajā pašā laikā 
nodrošinot lielāku dalībvalstu solidaritāti.

Or. en

Grozījums Nr. 272
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) dot iespēju Savienībai sasniegt 
izvirzītos mērķus — līdz 2020. gadam par 
20 % samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, par 20 % palielināt 
energoefektivitāti un par 20 % palielināt 
atjaunojamās enerģijas īpatsvaru 
energoavotu struktūrā —, tajā pašā laikā 
nodrošinot lielāku dalībvalstu solidaritāti.

(b) dot iespēju Savienībai sasniegt 
izvirzītos mērķus — līdz 2020. gadam par 
20 % samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, par 20 % palielināt 
energoefektivitāti un par 20 % palielināt 
atjaunojamās enerģijas īpatsvaru 
energoavotu struktūrā —, tajā pašā laikā 
nodrošinot lielāku dalībvalstu solidaritāti, 
un panākot šos mērķus ar ieguldījumiem 
energoefektivitātē, atjaunojamos 
energoresursos un viedos elektroenerģijas 
pārvades un sadales tīklos.

Or. en

Grozījums Nr. 273
Marita Ulvskog
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) dot iespēju Savienībai sasniegt 
izvirzītos mērķus — līdz 2020. gadam par 
20 % samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, par 20 % palielināt 
energoefektivitāti un par 20 % palielināt 
atjaunojamās enerģijas īpatsvaru 
energoavotu struktūrā —, tajā pašā laikā 
nodrošinot lielāku dalībvalstu solidaritāti.

(b) dot iespēju Savienībai sasniegt 
izvirzītos mērķus — līdz 2020. gadam par 
20 % samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, par 20 % palielināt 
energoefektivitāti un par 20 % palielināt 
atjaunojamās enerģijas īpatsvaru 
energoavotu struktūrā —, kā arī sekmēt 
2050. gadam izvirzīto mērķu sasniegšanu, 
tajā pašā laikā nodrošinot lielāku 
dalībvalstu solidaritāti.

Or. sv

Grozījums Nr. 274
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) dot iespēju Savienībai sasniegt 
izvirzītos mērķus — līdz 2020. gadam par 
20 % samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, par 20 % palielināt 
energoefektivitāti un par 20 % palielināt 
atjaunojamās enerģijas īpatsvaru 
energoavotu struktūrā —, tajā pašā laikā 
nodrošinot lielāku dalībvalstu solidaritāti.

(b) dot iespēju Savienībai sasniegt 
izvirzītos mērķus — līdz 2020. gadam par 
20 % samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, par 20 % palielināt 
energoefektivitāti un par 20 % palielināt 
atjaunojamās enerģijas īpatsvaru 
energoavotu struktūrā —, tajā pašā laikā 
nodrošinot lielāku dalībvalstu solidaritāti.
Instrumenta efektivitātes un lietderības ex 
post novērtēšanas metodikā iekļauj 
apspriešanos starp dalībvalstīm.

Or. pl

Grozījums Nr. 275
Mario Pirillo
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) dot iespēju Savienībai sasniegt 
izvirzītos mērķus — līdz 2020. gadam par 
20 % samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, par 20 % palielināt 
energoefektivitāti un par 20 % palielināt 
atjaunojamās enerģijas īpatsvaru 
energoavotu struktūrā —, tajā pašā laikā 
nodrošinot lielāku dalībvalstu solidaritāti.

(b) dot iespēju Savienībai sasniegt 
izvirzītos mērķus — līdz 2020. gadam par 
20 % samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, par 20 % palielināt 
energoefektivitāti un par 20 % palielināt 
atjaunojamās enerģijas īpatsvaru 
energoavotu struktūrā —, tajā pašā laikā 
nodrošinot lielāku dalībvalstu solidaritāti. 
Līdzās šiem mērķiem pienācīgi jāņem 
vērā ilgtermiņa dekarbonizācijas mērķi, 
kas noteikti Ceļvedī virzībai uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa emisiju līmeni 2050. gadā.

Or. it

Grozījums Nr. 276
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) dot iespēju Savienībai sasniegt 
izvirzītos mērķus — līdz 2020. gadam par 
20 % samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, par 20 % palielināt 
energoefektivitāti un par 20 % palielināt 
atjaunojamās enerģijas īpatsvaru 
energoavotu struktūrā —, tajā pašā laikā 
nodrošinot lielāku dalībvalstu solidaritāti.

(b) dot iespēju Savienībai sasniegt 
izvirzītos mērķus — līdz 2020. gadam par 
20 % samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, par 20 % palielināt 
energoefektivitāti un par 20 % palielināt 
atjaunojamās enerģijas īpatsvaru 
energoavotu struktūrā —, tajā pašā laikā 
nodrošinot lielāku dalībvalstu solidaritāti, 
un virzoties uz konkrētu mērķu 
sasniegšanu saistībā ar iekšzemes emisiju 
samazināšanu par 40 %, 60 % un 80 % 
attiecīgi līdz 2030., 2040. un 2050. gadam.

Or. en
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Pamatojums

Ir lietderīgi atgādināt par konkrētajiem mērķiem katrai nozarei, kurus EP ierosināja 
pagājušā gada februārī pieņemtajā rezolūcijā par Ceļvedī virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā.

Grozījums Nr. 277
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) ļaut Savienībai sasniegt 
energoapgādes drošības mērķi, tostarp 
īstenojot diversifikāciju.

Or. pl

Grozījums Nr. 278
Jean-Jacob Bicep

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) nodrošināt tādu infrastruktūras 
attīstību, ar kuru panāk saudzīgu 
attieksmi pret vidi kopumā, atbilstoši ex 
ante pētījumiem, kas paredzēti Regulas 
(ES) Nr. XXXX/2012 [TEN-T 
pamatnostādnes] 3.ra pantā, turklāt 
ņemot vērā projektu kopējo ietekmi uz 
bioloģisko daudzveidību un ūdens un 
augsnes piesārņojumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 279
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – b apakšpunkts – zemsvītras piezīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) dot iespēju Savienībai sasniegt 
izvirzītos mērķus — līdz 2020. gadam par 
20 % samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas1, par 20 % palielināt 
energoefektivitāti un par 20 % palielināt 
atjaunojamās enerģijas īpatsvaru 
energoavotu struktūrā —, tajā pašā laikā 
nodrošinot lielāku dalībvalstu solidaritāti.

(b) dot iespēju Savienībai sasniegt 
izvirzītos mērķus — līdz 2020. gadam par 
20 % samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas1, par 20 % palielināt 
energoefektivitāti un par 20 % palielināt 
atjaunojamās enerģijas īpatsvaru 
energoavotu struktūrā —, tajā pašā laikā 
nodrošinot lielāku dalībvalstu solidaritāti.

1Attiecīgos apstākļos pat par 30 %. Ja tiek izpildīti Eiropadomes nosacījumi 
— pat par 30 %.

Or. en

Grozījums Nr. 280
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdztekus 3. pantā izklāstītajiem 
vispārīgajiem mērķiem Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentam 
jāsekmē šādu specifisku nozaru mērķu 
sasniegšana:

1. Neskarot 3. pantā izklāstītos vispārīgos 
mērķus, Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instruments sekmē šādu 
specifisku nozaru mērķu sasniegšanu:

Or. en

Grozījums Nr. 281
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) novērst šaurās vietas un iztrūkstošos i) novērst šaurās vietas un iztrūkstošos 
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posmus, kā rezultativitāti mēra pēc jaunu 
un uzlabotu pārrobežu savienojumu skaita 
un novērstu šauro vietu skaita transporta 
maršrutos, kas saņēmuši Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
atbalstu;

posmus, kā rezultativitāti mēra pēc jaunu 
un uzlabotu pārrobežu savienojumu skaita 
un novērstu šauro vietu skaita visu
transporta veidu maršrutos, kas saņēmuši 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 282
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) novērst šaurās vietas un iztrūkstošos 
posmus, kā rezultativitāti mēra pēc jaunu 
un uzlabotu pārrobežu savienojumu skaita 
un novērstu šauro vietu skaita transporta 
maršrutos, kas saņēmuši Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
atbalstu;

i) novērst šaurās vietas un iztrūkstošos 
posmus, tostarp ieviešot inovatīvas ceļu 
satiksmes pārvaldības sistēmas (ITS), kā 
rezultativitāti mēra pēc uzlabotu vai 
modernizētu pārrobežu savienojumu skaita 
un novērstu šauro vietu skaita transporta 
maršrutos, kas saņēmuši Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
atbalstu;

Or. en

Pamatojums

Ja pilnībā ņem vērā izmaksu un ieguvumu analīzi un stratēģiskos vides novērtējumus, tad 
šaurās vietas un trūkstošos savienojumus var novērst rentablā veidā gan uzlabojot satiksmes 
plūsmas ar piemērotu ITS, gan būtiski modernizējot nepietiekamu infrastruktūru un veidojot 
jaunu infrastruktūru.

Grozījums Nr. 283
Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) novērst šaurās vietas un iztrūkstošos 
posmus, kā rezultativitāti mēra pēc jaunu 
un uzlabotu pārrobežu savienojumu skaita 
un novērstu šauro vietu skaita transporta 
maršrutos, kas saņēmuši Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
atbalstu;

i) novērst šaurās vietas un iztrūkstošos 
posmus, šā mērķa sasniegšanu mērot pēc 
jaunu un uzlabotu iekšējo un pārrobežu 
savienojumu skaita un novērstu šauro vietu 
skaita transporta maršrutos, kas saņēmuši 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 284
Michael Cramer

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) novērst šaurās vietas un iztrūkstošos 
posmus, kā rezultativitāti mēra pēc jaunu 
un uzlabotu pārrobežu savienojumu skaita
un novērstu šauro vietu skaita transporta 
maršrutos, kas saņēmuši Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta
atbalstu;

i) novērst šaurās vietas, uzlabot 
savienojamību ar pilsētu un reģionu 
transporta mezgla punktiem, novērst 
iztrūkstošos posmus un uzlabot dzelzceļa 
savienojumus ar rūpniecības apgabaliem 
un zonām, kā rezultativitāti mēra pēc to
pārrobežu posmu un rūpniecības 
pievedceļu skaita, kas bija pamesti vai 
pārtraukti pēc Otrā pasaules kara un 
tagad ir atjaunoti vai rekonstruēti, un pēc 
novērstu šauro vietu skaita transporta 
maršrutos, kas saņēmuši Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 285
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) novērst šaurās vietas un iztrūkstošos 
posmus, kā rezultativitāti mēra pēc jaunu 
un uzlabotu pārrobežu savienojumu skaita 
un novērstu šauro vietu skaita transporta 
maršrutos, kas saņēmuši Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
atbalstu;

i) novērst šaurās vietas, iztrūkstošos 
posmus un savienot pārrobežu posmus, kā 
rezultativitāti mēra pēc jaunu un uzlabotu 
pārrobežu savienojumu skaita un novērstu 
šauro vietu skaita transporta maršrutos, kas 
saņēmuši Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta atbalstu;

Or. es

Grozījums Nr. 286
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) nodrošināt ilgtspējīgu un efektīvu 
transportu ilgtermiņā, kā rezultativitāti 
mērīs pēc parastā dzelzceļa tīkla garuma
ES-27 valstīs un pēc ātrgaitas dzelzceļa 
tīkla garuma ES-27 valstīs;

ii) nodrošināt ilgtspējīgu un efektīvu 
transportu ilgtermiņā, kā rezultativitāti 
mērīs pēc tā, cik liels parastā dzelzceļa, 
autoceļu un iekšējo ūdensceļu tīkla 
apjoms ES-27 valstīs ir modernizēts līdz 
pamattīkla prasībām un pēc tā, par cik 
palielinājies ātrgaitas dzelzceļa tīkla 
garums ES-27 valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 287
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) nodrošināt ilgtspējīgu un efektīvu 
transportu ilgtermiņā, kā rezultativitāti 
mērīs pēc parastā dzelzceļa tīkla garuma 
ES-27 valstīs un pēc ātrgaitas dzelzceļa 

ii) nodrošināt ilgtspējīgu un efektīvu 
transportu ilgtermiņā, kā rezultativitāti 
mērīs pēc dzelzceļa un ūdensceļu tīkla 
garuma ES-27 valstīs;
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tīkla garuma ES-27 valstīs;

Or. en

Pamatojums

Ir precīzi jānorāda, ka visi dzelzceļa un ūdensceļu tīkli ES nodrošina transportu ar 
viszemākajām oglekļa emisijām ir videi vislabvēlīgākie, neparedzot nekādas atšķirības.

Grozījums Nr. 288
Philip Bradbourn

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) nodrošināt ilgtspējīgu un efektīvu 
transportu ilgtermiņā, kā rezultativitāti
mērīs pēc parastā dzelzceļa tīkla garuma 
ES-27 valstīs un pēc ātrgaitas dzelzceļa 
tīkla garuma ES-27 valstīs;

ii) nodrošināt ilgtspējīgu un efektīvu 
transportu ilgtermiņā tīklos, kas izveidoti 
vai uzlaboti saskaņā ar šo regulu, kā 
rezultativitāti mērīs pēc tādas transporta 
infrastruktūras garuma, kura visās ES-
27 valstīs darbojas bez ievērojamām 
šaurajām vietām;

Or. en

Grozījums Nr. 289
Dominique Vlasto, Michel Dantin

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) nodrošināt ilgtspējīgu un efektīvu 
transportu ilgtermiņā, kā rezultativitāti 
mērīs pēc parastā dzelzceļa tīkla garuma 
ES-27 valstīs un pēc ātrgaitas dzelzceļa 
tīkla garuma ES-27 valstīs;

ii) nodrošināt ilgtspējīgu un efektīvu 
transportu ilgtermiņā, kā rezultativitāti 
mērīs pēc garuma, kāds ir dzelzceļa un 
ūdensceļu tīklam, kas izveidots vai 
uzlabots ar šo regulu ES-27 valstīs, un pēc
izveidoto jūras maģistrāļu garuma;

Or. fr
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Pamatojums

Ūdensceļu transports un jūras maģistrāles, kā arī dzelzceļa transports sekmēs transporta 
ilgtspējību un efektivitāti ilgtermiņā. Turklāt atsauce uz jūras maģistrālēm ir svarīgāka 
saistībā ar ilgtspējas un efektivitātes mērķi, nevis integrācijas un starpsavienojumu mērķi (kā 
nepareizi norādīts līdzziņotāja ierosinātajā grozījumā Nr. 38).

Grozījums Nr. 290
Jim Higgins

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) nodrošināt ilgtspējīgu un efektīvu 
transportu ilgtermiņā, kā rezultativitāti 
mērīs pēc parastā dzelzceļa tīkla garuma 
ES-27 valstīs un pēc ātrgaitas dzelzceļa 
tīkla garuma ES-27 valstīs;

ii) nodrošināt ilgtspējīgu un efektīvu 
transportu ilgtermiņā, kā rezultativitāti 
mērīs pēc parastā dzelzceļa tīkla garuma 
ES-27 valstīs un pēc ātrgaitas dzelzceļa 
tīkla garuma ES-27 valstīs; nodrošināt, ka 
pamattīkla ceļi ir pietiekami aprīkoti ar 
infrastruktūru, lai varētu piegādāt 
alternatīvu degvielu transportlīdzekļiem, 
kas izmanto šos ceļus ES-27 valstīs, un 
samazināt cietušo skaitu ES-27 valstu 
ceļu tīklā;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi saprast, ka ceļi arī turpmāk būs svarīgākā sastāvdaļa ES transporta tīklā. Šajā 
sakarībā jādara viss iespējamais, lai dekarbonizētu ceļu satiksmi un nodrošinātu no 
atjaunojamiem avotiem iegūtas degvielas arvien plašāku izmantošanu ceļu transportlīdzekļos.

Grozījums Nr. 291
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) nodrošināt ilgtspējīgu un efektīvu
transportu ilgtermiņā, kā rezultativitāti 

ii) nodrošināt ilgtspējīgas un efektīvas
transporta sistēmas ilgtermiņā. Šā mērķa 
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mērīs pēc parastā dzelzceļa tīkla garuma 
ES-27 valstīs un pēc ātrgaitas dzelzceļa 
tīkla garuma ES-27 valstīs;

sasniegšanu mērī pēc tāda dzelzceļa tīkla 
garuma ES-27 valstīs, kurš atbilst Regulas 
(ES) Nr. XXXX/2012 [TEN-T 
pamatnostādnes] 45. panta 2. punkta 
prasībām, pēc ātrgaitas dzelzceļa tīkla 
garuma ES-27 valstīs, iekšzemes 
ūdensceļu tīkla garuma un dalījuma pa 
grupām ES-27 valstīs, tādu autoceļu 
garuma pamattīklā, kuros ir pietiekams 
nodrošinājums ar infrastruktūru, lai 
varētu piegādāt alternatīvu degvielu 
transportlīdzekļiem ES-27 valstīs, kā arī 
pēc cietušo skaita samazināšanās ES-
27 valstu ceļu tīklā;

Or. en

Grozījums Nr. 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) nodrošināt ilgtspējīgu un efektīvu 
transportu ilgtermiņā, kā rezultativitāti 
mērīs pēc parastā dzelzceļa tīkla garuma 
ES-27 valstīs un pēc ātrgaitas dzelzceļa 
tīkla garuma ES-27 valstīs;

ii) nodrošināt ilgtspējīgu un efektīvu 
transportu ilgtermiņā, kā rezultativitāti 
mērīs pēc parastā dzelzceļa tīkla garuma 
ES-27 valstīs un pēc tāda ātrgaitas 
dzelzceļa un ūdensceļu tīkla garuma ES-
27 valstīs, kurš izveidots vai uzlabots ar šīs 
regulas līdzekļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 293
Michael Cramer, Jean-Jacob Bicep

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) nodrošināt ilgtspējīgu un efektīvu ii) nodrošināt ilgtspējīgu un efektīvu 
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transportu ilgtermiņā, kā rezultativitāti 
mērīs pēc parastā dzelzceļa tīkla garuma 
ES-27 valstīs un pēc ātrgaitas dzelzceļa 
tīkla garuma ES-27 valstīs;

transportu īstermiņā un ilgtermiņā, kā 
rezultativitāti mērīs pēc dzelzceļa 
transporta īpatsvara attiecībā pret citiem 
transporta veidiem un pēc parastā 
dzelzceļa tīkla garuma un stāvokļa ES-
27 valstīs. Ātrgaitas dzelzceļa tīkla 
garumu var ņemt vērā, ja šīs līnijas ir 
daļa no visā tīklā īstenotiem pasākumiem 
dzelzceļa pakalpojumu uzlabošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 294
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) nodrošināt ilgtspējīgu un efektīvu 
transportu ilgtermiņā, kā rezultativitāti 
mērīs pēc parastā dzelzceļa tīkla garuma 
ES-27 valstīs un pēc ātrgaitas dzelzceļa 
tīkla garuma ES-27 valstīs;

ii) nodrošināt ilgtspējīgu un efektīvu 
transportu ilgtermiņā, kā rezultativitāti 
mērīs pēc parastā dzelzceļa tīkla garuma 
ES-27 valstīs, pēc ātrgaitas dzelzceļa tīkla 
garuma ES-27 valstīs pēc un jūras un upju 
ostu tīkla ES-27 valstīs;

Or. ro

Grozījums Nr. 295
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) nodrošināt ilgtspējīgu un efektīvu 
transportu ilgtermiņā, kā rezultativitāti 
mērīs pēc parastā dzelzceļa tīkla garuma 
ES-27 valstīs un pēc ātrgaitas dzelzceļa 
tīkla garuma ES-27 valstīs;

ii) nodrošināt ilgtspējīgu un efektīvu 
transportu ilgtermiņā, kā rezultativitāti 
mērīs, pielietojot zinātnisku metodiku, kas 
nepārprotami apliecinās ekonomikas un 
vides ieguvumus no finansētajiem 
projektiem;
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Or. en

Pamatojums

Nav pietiekami noteikt ilgtspēju un efektivitāti pēc dzelzceļa tīkla garuma. Būtu jāpieņem 
uzticama metodika, lai novērtētu šos aspektus ilgtermiņā.

Grozījums Nr. 296
Britta Thomsen

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) nodrošināt ilgtspējīgu un efektīvu 
transportu ilgtermiņā, kā rezultativitāti
mērīs pēc parastā dzelzceļa tīkla garuma 
ES-27 valstīs un pēc ātrgaitas dzelzceļa 
tīkla garuma ES-27 valstīs;

ii) nodrošināt ilgtspējīgas un efektīvas
transporta sistēmas ilgtermiņā. Šā mērķa 
sasniegšanu mērī pēc tāda dzelzceļa tīkla 
garuma ES-27 valstīs, kurš atbilst Regulas 
(ES) Nr. XXXX/2012 [TEN-T 
pamatnostādnes ] 45. panta 2. punkta 
prasībām, pēc ātrgaitas dzelzceļa tīkla 
garuma ES-27 valstīs, iekšzemes 
ūdensceļu tīkla garuma un dalījuma pa 
grupām ES-27 valstīs, tādu autoceļu 
garuma pamattīklā, kuros ir pietiekams 
nodrošinājums ar infrastruktūru, lai 
nodrošinātu alternatīvu degvielu 
transportlīdzekļiem ES-27 valstīs un 
cietušo skaita samazināšanas ES-
27 valstu ceļu tīklā;

Or. en

Pamatojums

Sasniegtā progresa novērtējums ir nepieciešams, jo autotransporta dekarbonizācija ir ļoti 
svarīgs uzdevums.

Grozījums Nr. 297
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iia punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) novērst atšķirības starp transporta 
infrastruktūrām un sistēmām dalībvalstīs. 
Šā mērķa sasniegšanu mērī pēc 
automaģistrāļu un ātrgaitas ceļu tīkla, 
parastā un ātrgaitas dzelzceļa tīkla 
garuma un jaunu vai modernizētu jūras 
un iekšzemes ūdensceļu ostu skaita 
dalībvalstīs, kas pievienojās Savienībai 
2004. gada 1. maijā;

Or. ro

Grozījums Nr. 298
Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) optimizēt transporta veidu integrāciju 
un starpsavienojumus un uzlabot transporta 
pakalpojumu sadarbspēju. Šī mērķa 
sasniegšanu mērīs pēc ostu un lidostu 
skaita, kas savienotas ar dzelzceļa tīklu.

iii) optimizēt transporta veidu integrāciju 
un starpsavienojumus un uzlabot transporta 
pakalpojumu sadarbspēju. Šī mērķa 
sasniegšanu mērīs pēc jūras un iekšzemes 
ostu skaita un lidostu skaita, kas savienotas 
savstarpēji, ar dzelzceļa tīklu un iekšzemes 
ūdensceļiem, kā arī pēc radīto 
multimodālo loģistikas platformu skaita.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt nozīmi, kāda ir savienojumiem ar iekšzemes ūdensceļu tīklu un dzelzceļa 
tīklu, kā arī veicināt starpsavienojumus starp iekšzemes un jūras ostām un lidostām.

Grozījums Nr. 299
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) optimizēt transporta veidu integrāciju 
un starpsavienojumus un uzlabot transporta 
pakalpojumu sadarbspēju. Šī mērķa 
sasniegšanu mērīs pēc ostu un lidostu 
skaita, kas savienotas ar dzelzceļa tīklu.

iii) optimizēt transporta veidu integrāciju 
un starpsavienojumus un uzlabot transporta 
pakalpojumu sadarbspēju. Šī mērķa 
sasniegšanu mērīs, izmantojot zinātnisku 
metodiku, kas nepārprotami apliecinās 
ekonomikas un vides ieguvumus no 
finansētajiem projektiem.

Or. en

Pamatojums

Pēc ostu un lidostu skaita vien nevar novērtēt transporta veidu integrāciju un 
starpsavienojumus un noteikt sadarbspēju. Būtu jāpieņem uzticama metodika, lai novērtētu 
šos aspektus ilgtermiņā.

Grozījums Nr. 300
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) optimizēt transporta veidu integrāciju 
un starpsavienojumus un uzlabot transporta 
pakalpojumu sadarbspēju. Šī mērķa 
sasniegšanu mērīs pēc ostu un lidostu 
skaita, kas savienotas ar dzelzceļa tīklu.

iii) optimizēt transporta veidu integrāciju 
un starpsavienojumus un uzlabot transporta 
pakalpojumu sadarbspēju. Šī mērķa 
sasniegšanu mērīs pēc rūpniecības centru, 
ostu un lidostu skaita, kas savienotas ar 
dzelzceļa tīklu.

Or. ro

Grozījums Nr. 301
Ádám Kósa, Erik Bánki

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) optimizēt transporta veidu integrāciju 
un starpsavienojumus un uzlabot transporta 
pakalpojumu sadarbspēju. Šī mērķa 
sasniegšanu mērīs pēc ostu un lidostu 
skaita, kas savienotas ar dzelzceļa tīklu.

iii) optimizēt transporta veidu integrāciju 
un starpsavienojumus un uzlabot transporta 
pakalpojumu sadarbspēju un pieejamību. 
Šī mērķa sasniegšanu mērīs pēc ostu un 
lidostu skaita, kas savienotas ar dzelzceļa 
tīklu.

Or. en

Pamatojums

Pieejamība ir mērķis, kas minēts gan TEN-T priekšlikumā (4. panta 1. punkta d) apakšpunktā 
un  4. panta 2. punkta k) apakšpunktā), gan ESI priekšlikuma 31. apsvērumā. Tāpēc tas būtu 
jānorāda arī pie ESI regulā minētajiem mērķiem.

Grozījums Nr. 302
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) optimizēt transporta veidu integrāciju 
un starpsavienojumus un uzlabot transporta 
pakalpojumu sadarbspēju. Šī mērķa 
sasniegšanu mērīs pēc ostu un lidostu 
skaita, kas savienotas ar dzelzceļa tīklu.

iii) optimizēt transporta veidu integrāciju 
un starpsavienojumus un uzlabot transporta 
pakalpojumu sadarbspēju. Šī mērķa 
sasniegšanu mērīs pēc ostu un lidostu 
skaita, kas savienotas ar dzelzceļa tīklu,
pēc tā, cik efektīvi ir attīstītas Eiropas 
dzelzceļu satiksmes pārvaldības sistēma 
(ERTMS), upju informācijas pakalpojumi 
(RIS) un intelektiskās transporta sistēmas 
(ITS), kā arī pēc tā, cik izveidots tādu 
pilsētu teritoriju ar integrētu loģistikas 
vadības sistēmu, kurās nerodas 
CO2 emisija.

Or. en

Pamatojums

Integrācija un sadarbspēja jānovērtē gan pēc tīkla darbības un tā, cik sadarbspējīgas ir 
saistītās ITS vai drošības iekārtas, gan arī pēc to pilsētu teritoriju ilgtspējas, kurās veidojas 



AM\912704LV.doc 121/135 PE496.337v01-00

LV

lieli sastrēgumi, kā minēts vienā no 10 mērķiem baltajā grāmatā par transportu.

Grozījums Nr. 303
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) optimizēt transporta veidu integrāciju 
un starpsavienojumus un uzlabot transporta 
pakalpojumu sadarbspēju. Šī mērķa 
sasniegšanu mērīs pēc ostu un lidostu 
skaita, kas savienotas ar dzelzceļa tīklu.

iii) optimizēt transporta veidu integrāciju 
un starpsavienojumus un uzlabot transporta 
pakalpojumu multimodalitāti un
sadarbspēju. Šī mērķa sasniegšanu mērīs 
pēc ostu, lidostu un transporta mezglu 
skaita, kas savienoti ar dzelzceļa tīklu.

Or. en

Grozījums Nr. 304
Izaskun Bilbao Barandica

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) optimizēt transporta veidu integrāciju 
un starpsavienojumus un uzlabot transporta 
pakalpojumu sadarbspēju. Šī mērķa 
sasniegšanu mērīs pēc ostu un lidostu 
skaita, kas savienotas ar dzelzceļa tīklu.

iii) optimizēt transporta veidu integrāciju 
un starpsavienojumus un uzlabot transporta 
pakalpojumu sadarbspēju. Šī mērķa 
sasniegšanu mērīs pēc ostu un lidostu, 
multimodālu loģistikas platformu un 
jūras maģistrāļu skaita, kas savienotas vai 
var tikt savienotas ar dzelzceļa tīklu.

Or. es

Grozījums Nr. 305
Michael Cramer

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iiia punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) veicināt pāreju uz ilgtspējīgākiem 
transporta veidiem, piemēram, dzelzceļu 
un ilgtspējīgu ūdens transportu, lai 
samazinātu visas vides un sociālās 
izmaksas, tostarp negadījumu skaitu, 
siltumnīcefekta gāzu emisiju, gaisa 
piesārņojumu, troksni un ūdens un 
augsnes piesārņojumu, kā arī aizsargātu 
bioloģisko daudzveidību, dzīvotnes un 
veselību;

Or. en

Grozījums Nr. 306
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) veikt sagatavošanos transporta 
plūsmām nākotnē.

Or. en

Grozījums Nr. 307
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) panākt dekarbonizāciju visos 
transporta veidos, izmantojot pāreju uz 
novatoriskām zemu oglekļa emisiju un 
energoefektīvām transporta tehnoloģijām, 
kā arī alternatīvu dzinēju sistēmu 
ieviešanu un pienācīgas infrastruktūras 
nodrošināšanu, lai atbalstītu pāreju uz 
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zemas oglekļa emisijas ekonomiku un 
transporta sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 308
András Gyürk

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) veicināt turpmāku iekšējā enerģijas 
tirgus integrāciju un elektrotīklu un gāzes 
tīklu sadarbspēju pāri robežām, tostarp 
nodrošināt, ka neviena dalībvalsts nav 
izolēta no Eiropas tīkla, kā rezultativitāti 
mērīs pēc to projektu skaita, ar kuriem 
efektīvi tiek savienoti dalībvalstu tīkli un 
novērstas iekšējās šaurās vietas;

i) veicināt turpmāku iekšējā enerģijas 
tirgus integrāciju un elektrotīklu un gāzes 
tīklu sadarbspēju pāri robežām, tostarp 
nodrošināt, ka neviena dalībvalsts nav 
izolēta no Eiropas tīkla vai atkarīga no 
viena enerģijas avota, kā rezultativitāti 
mērīs pēc to projektu skaita, ar kuriem 
efektīvi tiek veicināta avotu konkurence 
un cenu konverģence, savienojot
dalībvalstu tīklus un novēršot iekšējās 
šaurās vietas;

Or. en

Grozījums Nr. 309
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) veicināt turpmāku iekšējā enerģijas 
tirgus integrāciju un elektrotīklu un gāzes 
tīklu sadarbspēju pāri robežām, tostarp 
nodrošināt, ka neviena dalībvalsts nav 
izolēta no Eiropas tīkla, kā rezultativitāti 
mērīs pēc to projektu skaita, ar kuriem 
efektīvi tiek savienoti dalībvalstu tīkli un 
novērstas iekšējās šaurās vietas;

i) veicināt turpmāku iekšējā enerģijas 
tirgus integrāciju un elektrotīklu un gāzes 
tīklu sadarbspēju pāri robežām, tostarp 
nodrošināt, ka neviena dalībvalsts nav 
izolēta no Eiropas tīkla, kā rezultativitāti 
mērīs pēc to pabeigto projektu skaita, ar 
kuriem ikvienas dalībvalsts tīkli efektīvi 
tiek savienoti ar līdzās esošo dalībvalstu 
tīkliem, pēc tā, kāda daļa no valsts 
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patēriņa var tikt nodrošināta ar 
starpsavienojumiem ar Eiropas tīklu, un 
tā, kā novērstas iekšējās šaurās vietas;

Or. en

Grozījums Nr. 310
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) veicināt turpmāku iekšējā enerģijas 
tirgus integrāciju un elektrotīklu un gāzes 
tīklu sadarbspēju pāri robežām, tostarp 
nodrošināt, ka neviena dalībvalsts nav 
izolēta no Eiropas tīkla, kā rezultativitāti 
mērīs pēc to projektu skaita, ar kuriem 
efektīvi tiek savienoti dalībvalstu tīkli un 
novērstas iekšējās šaurās vietas;

i) veicināt turpmāku iekšējā enerģijas 
tirgus integrāciju un elektrotīklu 
sadarbspēju, tostarp nodrošināt viedo tīklu 
attīstību, plašāku atjaunojamo enerģijas 
avotu izmantošanu un to, ka neviena 
dalībvalsts nav izolēta no Eiropas tīkla;

Or. en

Grozījums Nr. 311
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) veicināt turpmāku iekšējā enerģijas 
tirgus integrāciju un elektrotīklu un gāzes 
tīklu sadarbspēju pāri robežām, tostarp 
nodrošināt, ka neviena dalībvalsts nav 
izolēta no Eiropas tīkla, kā rezultativitāti 
mērīs pēc to projektu skaita, ar kuriem 
efektīvi tiek savienoti dalībvalstu tīkli un 
novērstas iekšējās šaurās vietas;

i) veicināt turpmāku iekšējā enerģijas 
tirgus integrāciju un elektrotīklu un naftas
un gāzes tīklu sadarbspēju pāri robežām, 
tostarp nodrošināt, ka neviena dalībvalsts 
nav izolēta no Eiropas tīkla, kā 
rezultativitāti mērīs pēc to projektu skaita, 
ar kuriem efektīvi tiek savienoti dalībvalstu 
tīkli un novērstas iekšējās šaurās vietas;

Or. pl
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Grozījums Nr. 312
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) veicināt turpmāku iekšējā enerģijas 
tirgus integrāciju un elektrotīklu un gāzes 
tīklu sadarbspēju pāri robežām, tostarp
nodrošināt, ka neviena dalībvalsts nav 
izolēta no Eiropas tīkla, kā rezultativitāti 
mērīs pēc to projektu skaita, ar kuriem 
efektīvi tiek savienoti dalībvalstu tīkli un 
novērstas iekšējās šaurās vietas;

i) veicināt gan iekšējā enerģijas tirgus 
integrāciju un elektrotīklu un dabas gāzes 
tīklu sadarbspēju pāri robežām, gan 
iekšzemes viedo elektrotīklu attīstību, 
nodrošinot, ka neviena dalībvalsts nav 
izolēta no Eiropas tīkla, kā rezultativitāti 
mērīs pēc to projektu skaita, ar kuriem 
efektīvi tiek uzlaboti dalībvalstu tīkli un 
novērstas iekšējās šaurās vietas;

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu integrācija un sadarbspēja, vienlaikus pilnībā nodrošinot, ka neviena dalībvalsts 
nav izolēta, nav vienīgais efektīvais un uzticamais risinājums šauro vietu novēršanai — arī 
viedo elektrotīklu attīstība var palīdzēt palielināt ES tīklu vispārējo noturību.

Grozījums Nr. 313
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) veicināt turpmāku iekšējā enerģijas 
tirgus integrāciju un elektrotīklu un gāzes 
tīklu sadarbspēju pāri robežām, tostarp 
nodrošināt, ka neviena dalībvalsts nav 
izolēta no Eiropas tīkla, kā rezultativitāti 
mērīs pēc to projektu skaita, ar kuriem 
efektīvi tiek savienoti dalībvalstu tīkli un 
novērstas iekšējās šaurās vietas;

i) veicināt lielāku konkurenci un 
turpmāku iekšējā enerģijas tirgus 
integrāciju un elektrotīklu un gāzes tīklu 
sadarbspēju pāri robežām, tostarp 
nodrošināt, ka neviena dalībvalsts nav 
izolēta no Eiropas tīkla, kā rezultativitāti 
mērīs pēc to projektu skaita, ar kuriem 
efektīvi tiek savienoti dalībvalstu tīkli un 
novērstas iekšējās šaurās vietas;

Or. sv
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Grozījums Nr. 314
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) uzlabot Savienības apgādes drošību, kā 
rezultativitāti mērīs pēc sistēmas noturības 
un sistēmas operāciju drošības attīstības, kā 
arī pēc to projektu skaita, kas dod iespēju 
diversificēt piegāžu avotus, piegāžu 
partnerus un maršrutus;

ii) uzlabot Savienības apgādes drošību, kā 
rezultativitāti mērīs pēc sistēmas noturības 
un sistēmas operāciju drošības attīstības, kā 
arī pēc to pabeigto projektu skaita, kas dod 
iespēju diversificēt piegāžu avotus, piegāžu 
partnerus un maršrutus un pagarināt laika 
posmu, kad iespējams veikt iekšzemes 
piegādes no iekšējām ārkārtas rezervēm;

Or. ro

Grozījums Nr. 315
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) uzlabot Savienības apgādes drošību, kā 
rezultativitāti mērīs pēc sistēmas noturības 
un sistēmas operāciju drošības attīstības, kā 
arī pēc to projektu skaita, kas dod iespēju 
diversificēt piegāžu avotus, piegāžu 
partnerus un maršrutus;

ii) uzlabot Savienības apgādes drošību, kā 
rezultativitāti mērīs pēc sistēmas noturības 
un sistēmas operāciju drošības attīstības, kā 
arī pēc to projektu skaita, kas dod iespēju 
diversificēt piegāžu avotus, piegāžu 
partnerus un maršrutus un uzlabot to 
vietējo izmantošanu;

Or. en

Pamatojums

Vietējo viedo tīklu attīstīšana var palīdzēt uzlabot apgādes drošību.

Grozījums Nr. 316
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) uzlabot Savienības apgādes drošību, kā 
rezultativitāti mērīs pēc sistēmas noturības 
un sistēmas operāciju drošības attīstības, 
kā arī pēc to projektu skaita, kas dod 
iespēju diversificēt piegāžu avotus, 
piegāžu partnerus un maršrutus;

ii) uzlabojot Savienības enerģētisko 
neatkarību, kā rezultativitāti mērīs pēc 
viedo tīklu attīstības un enerģijas 
infrastruktūras aktīvu optimālas 
izmantošanas, kas sekmē augstāku 
energoefektivitāti un decentralizētu 
atjaunojamās enerģijas avotu integrāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 317
Ioannis A. Tsoukalas

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) uzlabot Savienības apgādes drošību, kā 
rezultativitāti mērīs pēc sistēmas noturības 
un sistēmas operāciju drošības attīstības, kā 
arī pēc to projektu skaita, kas dod iespēju 
diversificēt piegāžu avotus, piegāžu 
partnerus un maršrutus;

ii) uzlabot Savienības apgādes drošību, kā 
rezultativitāti mērīs pēc sistēmas noturības 
un sistēmas operāciju drošības attīstības, kā 
arī pēc to projektu skaita, kas dod iespēju 
diversificēt piegāžu avotus, piegāžu 
divpusējus savienojumus, partnerus un 
maršrutus;

Or. en

Grozījums Nr. 318
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) uzlabot Savienības apgādes drošību, kā ii) uzlabot Savienības apgādes drošību gan 
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rezultativitāti mērīs pēc sistēmas noturības 
un sistēmas operāciju drošības attīstības, kā 
arī pēc to projektu skaita, kas dod iespēju 
diversificēt piegāžu avotus, piegāžu 
partnerus un maršrutus;

elektroenerģijas, gan gāzes jomā, kā 
rezultativitāti mērīs pēc sistēmas noturības 
un sistēmas operāciju efektivitātes un 
drošības attīstības, kā arī pēc to projektu 
skaita, kas dod iespēju piekļūt vietējiem 
atjaunojamiem enerģijas avotiem un 
diversificēt piegāžu avotus, piegāžu 
partnerus un maršrutus;

Or. en

Grozījums Nr. 319
Sabine Wils

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) sekmēt ilgtspējīgu attīstību un vides 
aizsardzību, jo īpaši veicinot no 
atjaunojamiem energoavotiem ražotas 
enerģijas integrēšanu pārvades tīklā un 
izveidojot CO2 tīklus, kā rezultativitāti 
mērīs pēc atjaunojamās enerģijas pārvades 
no ražošanas vietām uz lielākajiem patēriņa 
centriem un uzglabāšanas vietām un pēc 
CO2 emisiju summas, kas novērstas, 
izbūvējot projektus, kuri saņēmuši atbalstu 
no Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta.

iii) sekmēt ilgtspējīgu attīstību un vides un 
sabiedrības veselības aizsardzību, jo īpaši 
veicinot no atjaunojamiem energoavotiem 
ražotas enerģijas integrēšanu pārvades 
tīklā, kā rezultativitāti mērīs pēc 
atjaunojamās enerģijas pārvades no 
ražošanas vietām uz lielākajiem patēriņa 
centriem un uzglabāšanas vietām un pēc 
CO2 emisiju summas, kas novērstas, 
izbūvējot projektus, kuri saņēmuši atbalstu 
no Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta.

Or. en

Pamatojums

Šīs mērķis attiecas uz tādas enerģijas integrētu attīstību, kas iegūta no atjaunojamiem 
energoavotiem, savukārt oglekļa dioksīda tīklu attīstīšana nav saistīta ar atjaunojamiem 
energoresursiem.

Grozījums Nr. 320
Claude Turmes
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) sekmēt ilgtspējīgu attīstību un vides 
aizsardzību, jo īpaši veicinot no 
atjaunojamiem energoavotiem ražotas 
enerģijas integrēšanu pārvades tīklā un
izveidojot CO2 tīklus, kā rezultativitāti 
mērīs pēc atjaunojamās enerģijas pārvades 
no ražošanas vietām uz lielākajiem 
patēriņa centriem un uzglabāšanas vietām 
un pēc CO2 emisiju summas, kas 
novērstas, izbūvējot projektus, kuri 
saņēmuši atbalstu no Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta.

iii) sekmēt ilgtspējīgu attīstību, vides 
aizsardzību un Savienības klimata mērķu 
sasniegšanu, samazinot Savienības 
enerģijas pieprasījumu un attīstot un 
integrējot enerģiju no atjaunojamiem 
energoavotiem pārvades un sadales tīklā, 
kā rezultativitāti mērīs pēc atjaunojamās 
enerģijas procentuālā apjoma kopējā 
enerģijas patēriņā Savienībā, pēc viedo 
elektrotīklu skaita un pēc kopējā enerģijas 
apjoma, kas patērēta projektos, kuri 
saņēmuši atbalstu no Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta.

Or. en

Grozījums Nr. 321
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) sekmēt ilgtspējīgu attīstību un vides 
aizsardzību, jo īpaši veicinot no 
atjaunojamiem energoavotiem ražotas 
enerģijas integrēšanu pārvades tīklā un
izveidojot CO2 tīklus, kā rezultativitāti 
mērīs pēc atjaunojamās enerģijas pārvades 
no ražošanas vietām uz lielākajiem patēriņa 
centriem un uzglabāšanas vietām un pēc 
CO2 emisiju summas, kas novērstas, 
izbūvējot projektus, kuri saņēmuši atbalstu 
no Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta.

iii) sekmēt ilgtspējīgu attīstību un vides 
aizsardzību, jo īpaši veicinot no 
atjaunojamiem energoavotiem ražotas 
enerģijas integrēšanu pārvades tīklā,
izveidojot CO2 tīklus un veicot 
ieguldījumus ilgtspējīgā transportā, kā 
rezultativitāti mērīs pēc atjaunojamās 
enerģijas pārvades no ražošanas vietām uz 
lielākajiem patēriņa centriem un 
uzglabāšanas vietām un pēc CO2 emisiju 
summas, kas novērstas, izbūvējot 
projektus, kuri saņēmuši atbalstu no 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta.

Or. en
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Grozījums Nr. 322
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) sekmēt ilgtspējīgu attīstību un vides 
aizsardzību, jo īpaši veicinot no 
atjaunojamiem energoavotiem ražotas 
enerģijas integrēšanu pārvades tīklā un
izveidojot CO2 tīklus, kā rezultativitāti 
mērīs pēc atjaunojamās enerģijas pārvades 
no ražošanas vietām uz lielākajiem patēriņa 
centriem un uzglabāšanas vietām un pēc 
CO2 emisiju summas, kas novērstas, 
izbūvējot projektus, kuri saņēmuši atbalstu 
no Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta.

iii) sekmēt ilgtspējīgu attīstību un vides 
aizsardzību, jo īpaši veicinot no 
atjaunojamiem energoavotiem ražotas 
enerģijas integrēšanu pārvades tīklā un
izveidojot CO2 tīklus, kā rezultativitāti 
mērīs pēc atjaunojamās enerģijas pārvades 
no ražošanas vietām uz lielākajiem patēriņa 
centriem un uzglabāšanas vietām, pēc tā, 
cik lielā apjomā iespējams reaģēt uz 
pieprasījumu, un pēc CO2 emisiju 
summas, kas novērstas, izbūvējot 
projektus, kuri saņēmuši atbalstu no 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta.

Or. en

Pamatojums

Projekti būtu jāvērtē arī pēc tā, cik lielā apjomā tie palielina vai samazina iespēju reaģēt uz 
pieprasījumu.

Grozījums Nr. 323
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) sekmēt ilgtspējīgu attīstību un vides 
aizsardzību, jo īpaši veicinot no 
atjaunojamiem energoavotiem ražotas 
enerģijas integrēšanu pārvades tīklā un 
izveidojot CO2 tīklus, kā rezultativitāti 

iii)sekmēt ilgtspējīgu attīstību un vides 
aizsardzību, jo īpaši veicinot no 
atjaunojamiem energoavotiem ražotas 
enerģijas integrēšanu pārvades tīklā un 
izveidojot viedos elektrotīklus, kā 
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mērīs pēc atjaunojamās enerģijas pārvades 
no ražošanas vietām uz lielākajiem patēriņa 
centriem un uzglabāšanas vietām un pēc 
CO2 emisiju summas, kas novērstas, 
izbūvējot projektus, kuri saņēmuši atbalstu 
no Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta.

rezultativitāti mērīs pēc atjaunojamās 
enerģijas pārvades no ražošanas vietām uz 
lielākajiem patēriņa centriem un 
uzglabāšanas vietām un pēc CO2 emisiju 
summas, kas novērstas, izbūvējot 
projektus, kuri saņēmuši atbalstu no 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta, kā arī pēc kopējā enerģijas 
apjoma, kas iegūts no Eiropas enerģētikas 
sistēmā integrētiem atjaunojamiem 
enerģijas avotiem.

Or. it

Grozījums Nr. 324
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) sekmēt ilgtspējīgu attīstību un vides 
aizsardzību, jo īpaši veicinot no 
atjaunojamiem energoavotiem ražotas 
enerģijas integrēšanu pārvades tīklā un 
izveidojot CO2 tīklus, kā rezultativitāti 
mērīs pēc atjaunojamās enerģijas pārvades 
no ražošanas vietām uz lielākajiem patēriņa 
centriem un uzglabāšanas vietām un pēc 
CO2 emisiju summas, kas novērstas, 
izbūvējot projektus, kuri saņēmuši atbalstu
no Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta.

iii) sekmēt ilgtspējīgu attīstību un vides 
aizsardzību, jo īpaši samazinot 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un veicinot 
no atjaunojamiem energoavotiem ražotas 
enerģijas integrēšanu pārvades tīklā, kā 
rezultativitāti mērīs pēc atjaunojamās 
enerģijas pārvades no ražošanas vietām uz 
lielākajiem patēriņa centriem un 
uzglabāšanas vietām un pēc CO2 emisiju 
summas, kas novērstas, izbūvējot 
projektus, kuri saņēmuši atbalstu no 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta.

Or. sv

Grozījums Nr. 325
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – i punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) paātrināt ātrdarbīgu un sevišķi ātrdarbīgu 
platjoslas tīklu laišanu ekspluatācijā un 
plašāku izmantošanu, tostarp mazos un 
vidējos uzņēmumos (MVU), kā 
rezultativitāti mēra pēc platjoslas un 
sevišķi ātrdarbīgu platjoslas tīklu 
pārklājuma un pēc mājsaimniecību skaita, 
kam ir platjoslas pieslēgums ar ātrumu , 
kas pārsniedz 100 Mbps;

i) paātrināt ātrdarbīgu un sevišķi ātrdarbīgu 
platjoslas tīklu laišanu ekspluatācijā un 
plašāku izmantošanu, tostarp mazos un 
vidējos uzņēmumos (MVU), kā 
rezultativitāti mēra pēc platjoslas un 
sevišķi ātrdarbīgu platjoslas tīklu 
pārklājuma un pēc mājsaimniecību skaita, 
kam ir platjoslas pieslēgums ar ātrumu 
100 Mbps un vairāk;

Or. en

Grozījums Nr. 326
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) paātrināt ātrdarbīgu un sevišķi ātrdarbīgu 
platjoslas tīklu laišanu ekspluatācijā un 
plašāku izmantošanu, tostarp mazos un 
vidējos uzņēmumos (MVU), kā 
rezultativitāti mēra pēc platjoslas un 
sevišķi ātrdarbīgu platjoslas tīklu 
pārklājuma un pēc mājsaimniecību skaita, 
kam ir platjoslas pieslēgums ar ātrumu, 
kas pārsniedz 100 Mbps;

i) paātrināt ātrdarbīgu un sevišķi ātrdarbīgu 
platjoslas tīklu laišanu ekspluatācijā un 
plašāku izmantošanu, tostarp mazos un 
vidējos uzņēmumos (MVU), nodrošinot, 
ka līdz 2020. gadam visiem Eiropas 
iedzīvotājiem ir piekļuve pieslēgumam ar 
ātrumu 100 Mbps un 50 % ES 
mājsaimniecību ir pieeja pieslēgumam ar 
ātrumu 1 Gbits vai vairāk;

Or. en

Grozījums Nr. 327
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) paātrināt ātrdarbīgu un sevišķi ātrdarbīgu i) paātrināt ātrdarbīgu un sevišķi ātrdarbīgu 
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platjoslas tīklu laišanu ekspluatācijā un 
plašāku izmantošanu, tostarp mazos un 
vidējos uzņēmumos (MVU), kā 
rezultativitāti mēra pēc platjoslas un 
sevišķi ātrdarbīgu platjoslas tīklu 
pārklājuma un pēc mājsaimniecību skaita, 
kam ir platjoslas pieslēgums ar ātrumu, 
kas pārsniedz 100 Mbps;

platjoslas tīklu laišanu ekspluatācijā un 
plašāku izmantošanu, tostarp mazos un 
vidējos uzņēmumos (MVU), nodrošinot, 
ka līdz 2020. gadam visiem Eiropas 
iedzīvotājiem ir piekļuve pieslēgumam ar 
ātrumu 100 Mbps un 50 % ES 
mājsaimniecību ir pieeja pieslēgumam ar 
ātrumu 1 Gbits vai vairāk;

Or. en

Grozījums Nr. 328
Adina-Ioana Vălean

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) paātrināt ātrdarbīgu un sevišķi ātrdarbīgu 
platjoslas tīklu laišanu ekspluatācijā un 
plašāku izmantošanu, tostarp mazos un 
vidējos uzņēmumos (MVU), kā 
rezultativitāti mēra pēc platjoslas un 
sevišķi ātrdarbīgu platjoslas tīklu 
pārklājuma un pēc mājsaimniecību skaita, 
kam ir platjoslas pieslēgums ar ātrumu, kas 
pārsniedz 100 Mbps;

i) stimulēt un radīt pieprasījumu pēc 
platjoslas pakalpojumiem, sekmējot valstu 
publisko tiešsaistes pakalpojumu 
starpsavienojumus un sadarbspēju, kā arī 
piekļuvi šādiem tīkliem, kā rezultativitāti 
mēra pēc iedzīvotāju un uzņēmumu 
procentuālā skaita, kuri izmanto 
publiskos tiešsaistes pakalpojumus, un 
pēc šādu pakalpojumu pieejamības pāri 
robežām;
ia) lai apmierinātu pašreizējo un 
pieaugošo pieprasījumu, ar finanšu 
instrumentiem paātrināt ātrdarbīgu un 
sevišķi ātrdarbīgu platjoslas tīklu laišanu 
ekspluatācijā un plašāku izmantošanu, 
tostarp mazos un vidējos uzņēmumos 
(MVU), kā rezultativitāti mēra pēc 
platjoslas un sevišķi ātrdarbīgu platjoslas 
tīklu pārklājuma un pēc mājsaimniecību 
skaita, kam ir platjoslas pieslēgums ar 
ātrumu, kas pārsniedz 100 Mbps;

Or. en
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Grozījums Nr. 329
James Elles

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) paātrināt ātrdarbīgu un sevišķi ātrdarbīgu 
platjoslas tīklu laišanu ekspluatācijā un 
plašāku izmantošanu, tostarp mazos un 
vidējos uzņēmumos (MVU), kā 
rezultativitāti mēra pēc platjoslas un 
sevišķi ātrdarbīgu platjoslas tīklu 
pārklājuma un pēc mājsaimniecību skaita, 
kam ir platjoslas pieslēgums ar ātrumu, 
kas pārsniedz 100 Mbps;

i) paātrināt ātrdarbīgu un sevišķi ātrdarbīgu 
platjoslas tīklu laišanu ekspluatācijā un 
plašāku izmantošanu, lai radītu jaunas 
darba vietas un izaugsmi, jo īpaši
savienojot mazos un vidējos uzņēmumos 
(MVU) un tādējādi uzlabojot to 
konkurētspēju, šajā procesā izveidojamā 
platjoslas un sevišķi ātrdarbīgu platjoslas 
tīklu pārklājuma ātrumam jābūt virs 
100 Mbps, lai pēc iespējas ātrāk panāktu 
Eiropas digitalizācijas programmas 
mērķu pilnīgu sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 330
Mario Pirillo

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) paātrināt ātrdarbīgu un sevišķi ātrdarbīgu 
platjoslas tīklu laišanu ekspluatācijā un 
plašāku izmantošanu, tostarp mazos un 
vidējos uzņēmumos (MVU), kā 
rezultativitāti mēra pēc platjoslas un 
sevišķi ātrdarbīgu platjoslas tīklu 
pārklājuma un pēc mājsaimniecību skaita, 
kam ir platjoslas pieslēgums ar ātrumu, kas 
pārsniedz 100 Mbps;

i) paātrināt ātrdarbīgu un sevišķi ātrdarbīgu 
platjoslas tīklu laišanu ekspluatācijā un 
plašāku izmantošanu, tostarp mazos un 
vidējos uzņēmumos (MVU), tostarp lai 
novērstu digitālo plaisu starp dažādām 
Savienības daļām; to mērīs pēc platjoslas 
un sevišķi ātrdarbīgu platjoslas tīklu 
pārklājuma un pēc mājsaimniecību skaita, 
kam ir platjoslas pieslēgums ar ātrumu, kas 
pārsniedz 100 Mbps;

Or. it

Grozījums Nr. 331
Catherine Trautmann, Mario Pirillo
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) sekmēt valstu publisko tiešsaistes 
pakalpojumu starpsavienojumus un 
sadarbspēju, kā arī piekļuvi šādiem tīkliem, 
kā rezultativitāti mēris pēc iedzīvotāju un 
uzņēmumu procentuālā skaita, kuri 
izmanto publiskos tiešsaistes 
pakalpojumus, un pēc šādu pakalpojumu 
pieejamības pāri robežām.

ii) sekmēt valstu publisko tiešsaistes 
pakalpojumu starpsavienojumus un 
sadarbspēju, kā arī piekļuvi šādiem tīkliem, 
kā rezultativitāti mēris pēc iedzīvotāju un 
uzņēmumu procentuālā skaita, kuri 
izmanto publiskos tiešsaistes 
pakalpojumus, un pēc šādu pakalpojumu 
pieejamības pāri robežām. Tas palīdzēs 
stimulēt pieprasījumu pēc šādiem 
pakalpojumiem, kā arī zemākas 
ekspluatācijas izmaksas, vienlaikus 
saglabājot nodarbinātību šajās 
sabiedrisko pakalpojumu jomās.

Or. en


