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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu
(COM(2011)0665/3 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2011)0665/3),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 172. pantu 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0374/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Transporta un tūrisma 
komitejas kopīgās apspriedes atbilstīgi Reglamenta 51. pantam,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Transporta un tūrisma 
komitejas ziņojumu (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

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) Lai panāktu gudru, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi atbilstīgi stratēģijas 
"Eiropa 2020"1 mērķiem, Eiropas 
Savienībai ir vajadzīga mūsdienīga un 
augstefektīva infrastruktūra, kas veicina 
savstarpēju savienojumu izveidi un 
Savienības un visu tās reģionu 
integrāciju, jo īpaši transporta, 
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enerģētikas un telekomunikāciju jomās. 
Ar šiem savienojumiem būtu jāpanāk 
labāka personu brīva pārvietošanās un 
preču, kapitāla un ideju brīva aprite,
tādējādi palielinot konkurenci sociālajā 
tirgus ekonomikā un palīdzot cīņā ar 
klimata pārmaiņām.
__________________
1 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un
Reģionu komitejai “Digitālā programma 
Eiropai”, 26.8.2010., COM(2010)0245 
galīgā redakcija/2. 

Or. fr

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir pārveidot Komisijas priekšlikumu, lai tas būtu loģiskāks un 
saprotamāks. Grozījums ir balstīts uz bijušo 2. apsvērumu.

Grozījums Nr. 2
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 (EISI) izveides mērķis ir 
paātrināt investīcijas Eiropas tīklos un 
piesaistīt publiskā un privātā sektora 
finansējumu. Šajā sakarībā EISI 
vajadzētu palielināt sinerģiju starp 
transporta, enerģētikas un 
telekomunikāciju jomām, tādējādi vairojot 
Savienības iesaistīšanās efektivitāti un 
ļaujot optimizēt īstenošanas izmaksas.

Or. fr

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir pārveidot Komisijas priekšlikumu, lai tas būtu loģiskāks un 
saprotamāks. Grozījums  ir balstīts uz bijušo 1. un 3. apsvērumu.
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Grozījums Nr. 3
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. fr

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir pārveidot Komisijas priekšlikumu, lai tas būtu loģiskāks un 
saprotamāks. Skatīt grozījumu Nr. 2.

Grozījums Nr. 4
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 

(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 un sadarbspējīgu
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 
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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.

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.

Or. fr

Grozījums Nr. 5
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, tālab 
transportam un mobilitātei jāatvēl vairāk 
resursu dažādās attiecīgajās budžeta 
pozīcijās; turklāt tika atzīts, ka 
nepieciešams izveidot mehānismu, lai 
koordinētu un optimizētu dažādus 
transporta finansējuma avotus un visus 
Savienības līmenī pieejamos līdzekļus un 
finanšu mehānismus.

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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 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 500 miljardus euro, no kuriem 
250 miljardi būtu jāiegulda TEN-T 
pamattīklā.

Or. fr

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek uzvērts, ka ir svarīgi Savienības atbalstu vērst uz projektiem, kam ir 
reāla pievienotā vērtība. Referenti iekļāvuši attiecīgo rindkopu kā jaunu apsvērumu (sk. 
grozījumu Nr. 19).

Grozījums Nr. 7
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 

(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 
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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.

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 ar tehniskās palīdzības 
pasākumiem būtu jāpalīdz dalībvalstīm, 
kas ir tiesīgas saņemt atbalstu no Kohēzijas 
fonda, sagatavot projektus, lai vislielākā 
prioritāte tiktu piešķirta valsts 
piešķīrumiem saskaņā ar Kohēzijas fondu.
Īpaša uzmanība būtu jāpievērš grūtībām, 
ar kurām varētu saskarties dažas 
dalībvalstis saistībā ar projektu 
plānošanu, kā arī dažādu projektu 
ģeogrāfiski līdzsvarotam sadalījumam.

Or. fr

Grozījums Nr. 8
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 

(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 
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 
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sistēmā. sadarbspējīgā sistēmā.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā "Europeana" ir viens no sabiedrisko pakalpojumu veidiem, kuri tiesīgi saņemt 
finansiālo atbalstu saskaņā ar šo regulu 100 % līdzfinansējuma veidā, ir atbilstoši to minēt 
šajā apsvērumā.

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Saskaņā ar šo regulu ieviešamajiem 
finanšu instrumentiem būtu jāatspoguļo 
Regulas (ES) Nr. XXX/2012 [Jaunā 
finanšu regula] VIII sadaļā un deleģētajā 
aktā paredzētie noteikumi, kā arī finanšu 
instrumentiem piemērojamie 
paraugprakses noteikumi.

svītrots

Or. xm

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir pārveidot Komisijas priekšlikumu, lai tas būtu loģiskāks un 
saprotamāks. Skatīt grozījumu Nr. 18.

Grozījums Nr. 10
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 

svītrots
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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. fr

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir pārveidot Komisijas priekšlikumu, lai tas būtu loģiskāks un
saprotamāks. Skatīt grozījumu Nr. 13.

Grozījums Nr. 11
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 
no tirgus privāto finansējumu. Pirms 
lēmuma pieņemšanas par finanšu 
instrumentu izmantošanu Komisijai būtu 
jāveic ex-ante novērtējums par šiem 
instrumentiem.

(34) Lai gan ievērojamu 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.

Or. fr

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir pārveidot Komisijas priekšlikumu, lai tas būtu loģiskāks un 
saprotamāks. Skatīt grozījumu Nr. 14.
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Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Lai optimizētu Savienības budžeta 
izmantošanu dotāciju veidā, tās būtu 
jāparedz tikai tiem projektiem, kas rada 
mazus ieņēmumus vai tos nerada vispār.

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
34.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34b) 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 pieeju 
finansējumam, proti, paplašināt esošo 
finanšu instrumentu piemērošanas jomu.

Or. fr

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir pārveidot Komisijas priekšlikumu, lai tas būtu loģiskāks un 
saprotamāks. Skatīt grozījumu Nr. 10.
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Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35a) Finanšu instrumenti būtu jāizmanto 
atbilstīgi specifiskām tirgus vajadzībām 
saskaņā ar Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta mērķiem, un ar 
tiem nedrīkstētu izspiest no tirgus privāto 
finansējumu. Pirms lēmuma pieņemšanas 
par finanšu instrumentu izmantošanu 
Komisijai būtu jāveic šo instrumentu ex-
ante novērtējums, lai pārbaudītu, vai 
stāvoklis ieguldījumu jomā ir 
neapmierinošs un vai instruments neradīs 
tirgus traucējumus.  Turklāt ar inovatīvu 
finanšu instrumentu finansētam 
projektam būtu jārada ES pievienotā 
vērtība, tam būtu jāatbilst stratēģijas 
"Eiropa 2020" mērķiem, jārada sviras 
efekts ES budžetam, jānodrošina, ka 
netiek traucēta konkurence, un tā 
ilgtspējība būtu jābalsta uz ieņēmumiem.

Or. fr

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir pārveidot Komisijas priekšlikumu, lai tas būtu loģiskāks un 
saprotamāks. Skatīt grozījumu Nr. 11.

Grozījums Nr. 15
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 

svītrots
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un tirgus nepilnības var efektīvāk novērst 
ar finanšu instrumentiem, nevis 
piešķīrumiem.

Or. fr

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir pārveidot Komisijas priekšlikumu, lai tas būtu loģiskāks un 
saprotamāks. Skatīt grozījumu Nr. 14.

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instruments piedāvātu finanšu 
instrumentus, lai veicinātu privātā sektora 
ieguldītāju un finanšu iestāžu ilgtspējīgu 
piedalīšanos ieguldījumos infrastruktūrā.
Lai finanšu instrumenti būtu pietiekami 
pievilcīgi privātajam sektoram, tie jāveido 
un jāievieš, pienācīgi ņemot vērā 
vienkāršošanas un administratīvā sloga 
samazināšanas vajadzības, tajā pašā laikā ir 
jāparedz pietiekama elastība, lai elastīgi 
varētu reaģēt uz apzinātajām vajadzībām 
pēc finansējuma. Veidojot šos 
instrumentus, būtu jāņem vērā pieredze, 
kas gūta, ieviešot finanšu instrumentus 
2007.–2013. gada daudzgadu finanšu 
shēmas ietveros, piem., aizdevumu 
garantiju instrumentu TEN-T projektiem 
(LGTT), riska dalīšanas finanšu 
mehānismu (RSFF) un 2020. gada Eiropas 
Fondu enerģētikai, klimata pārmaiņām un 
infrastruktūrai (fonds „Marguerite”).

(37) Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instruments piedāvātu finanšu 
instrumentus, lai veicinātu privātā sektora 
ieguldītāju un finanšu iestāžu ilgtspējīgu 
piedalīšanos ieguldījumos infrastruktūrā,
tādējādi radot ES budžeta sviras efektu.
Lai finanšu instrumenti būtu pietiekami 
pievilcīgi privātajam sektoram, tie jāveido 
un jāievieš, pienācīgi ņemot vērā 
vienkāršošanas un administratīvā sloga 
samazināšanas vajadzības, tajā pašā laikā ir 
jāparedz pietiekama elastība, lai elastīgi 
varētu reaģēt uz apzinātajām vajadzībām 
pēc finansējuma. Veidojot šos 
instrumentus, būtu jāņem vērā pieredze, 
kas gūta, ieviešot finanšu instrumentus 
2007.–2013. gada daudzgadu finanšu 
shēmas ietveros, piem., aizdevumu 
garantiju instrumentu TEN-T projektiem 
(LGTT), riska dalīšanas finanšu 
mehānismu (RSFF), 2020. gada Eiropas 
Fondu enerģētikai, klimata pārmaiņām un 
infrastruktūrai (fonds „Marguerite”) un 
projektu obligāciju izmēģinājuma posmu.

Or. fr

Pamatojums

Projektu obligāciju izmēģinājuma posms būs 2012. un 2013. gadā. Tas paredzēts, lai 
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apmierinātu īstermiņa finansējuma vajadzības un ļautu pilnveidot instrumentu, lai to īstenotu 
EISI ietvaros. Tāpēc ir atbilstoši to šeit pieminēt, jo šis izmēģinājuma posms papildinās ES 
pieredzi infrastruktūrai paredzēto finanšu instrumentu jomā.

Grozījums Nr. 17
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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Saskaņā ar šo regulu ieviešamajiem 
finanšu instrumentiem būtu jāatspoguļo 
Regulas (ES) Nr. XXX/2012 [jaunā 
finanšu regula] VIII sadaļā un deleģētajā 
aktā paredzētie noteikumi, kā arī finanšu 
instrumentiem piemērojamie 
paraugprakses noteikumi1.
__________________
1 COM(2011)xxx, Satvars nākamās 
paaudzes finanšu instrumentiem.

Or. fr
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Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir pārveidot Komisijas priekšlikumu, lai tas būtu loģiskāks un 
saprotamāks. Skatīt grozījumu Nr. 9.

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
42.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42a) Ņemot vērā Savienības līmenī 
pieejamo resursu ierobežoto raksturu, ir 
jākoncentrējas uz projektiem ar lielāko 
ES pievienoto vērtību, lai panāktu 
vēlamos rezultātus. Tāpēc transporta 
nozarē Savienības atbalsts būtu jāpiešķir 
pamattīklam (konkrētāk, 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 un piesaistītu 
privātus ieguldījumus. Telekomunikāciju 
nozarē finansiālais atbalsts būtu jāvērš 
galvenokārt uz projektiem, kas radīs 
pieprasījumu pēc platjoslas 
pakalpojumiem, cita starpā uz projektu 
par Eiropas digitālo pakalpojumu 
infrastruktūras izveidi, kas savukārt 
stimulētu ieguldījumus platjoslas tīkla 
ieviešanā.

Or. fr

Pamatojums

Sk. grozījumu Nr. 6 attiecībā uz 11. apsvērumu. Noteikumam par resursu koncentrēšanu uz 
projektiem ar augstu pievienoto vērtību jāattiecas uz visām trijām nozarēm.

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
42.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42b) Enerģētikas nozarē ievērojama daļa 
no paredzētā budžeta būtu jāpiešķir 
finanšu instrumentu veidā. Kopīgu 
interešu projektiem telekomunikāciju 
nozarē vajadzētu būt tiesīgiem saņemt 
finansiālo atbalstu dotāciju veidā, kas 
paredzētas vispārējiem pakalpojumiem un 
horizontālajām prioritātēm, tostarp 
programmas atbalsta darbībām, kā arī 
dotāciju un iepirkuma veidā attiecībā uz 
pamatpakalpojumu platformām.
Darbībām platjoslas sakaru ieviešanā, 
tostarp darbībām, kas rada pieprasījumu 
pēc platjoslas pakalpojumiem, vajadzētu 
būt tiesīgām uz Savienības finansiālo 
atbalstu finanšu instrumentu veidā.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā enerģētikas un telekomunikāciju nozares specifiku un, lai izvairītos no tirgus 
traucējumiem un lai panāktu to, ka ES finansējums tiek izmantots visrentablāk ar vislielāko 
sviras efektu, finansiālajam atbalstam lielā mērā būtu jābalstās uz finanšu instrumentiem.

Grozījums Nr. 21
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 
tiem jāinformē Eiropas Parlaments, lai 
izvērtētu finansējuma efektivitāti, 
izmantošanas lietderību un to, kā tas 
ietekmē mehānisma vispārīgo mērķu un 
stratēģijas "Eiropa 2020" prioritāšu 
sasniegšanu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
1. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšmets Priekšmets un darbības joma

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
1. pants

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, kā arī 2014.–
2020. gada daudzgadu finanšu shēmās 
pieejamos līdzekļus un to pārvaldības 
instrumentus, lai atbalstītu transporta, 
enerģētikas un telekomunikāciju 
infrastruktūras kopīgu interešu projektus.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāprecizē šīs regulas piemērošanas joma un skaidri jāmin tās saistība ar daudzgadu 
finanšu shēmu 2014.–2020. gadam, kā arī tās nozīme budžeta noteikšanā, ko piešķir Eiropas 
tīkliem transporta, enerģētikas un IKT jomā.

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) "kaimiņvalsts" ir valsts, kas ietilpst 
Eiropas kaimiņattiecību politikā, tostarp 
stratēģiskajā partnerībā, paplašināšanās 
politikā, Eiropas Ekonomikas zonā vai 
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Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijā;

Or. fr

Pamatojums

Lai uzlabotu teksta juridisko skaidrību, šie jēdzieni ir jādefinē, saskaņojot šo definīciju ar to, 
kas minēta TEN-T vadlīnijās.

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
2. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.b) "trešā valsts" ir jebkura Savienības 
kaimiņvalsts un visas pārējās valstis, ar 
kurām Savienība var sadarboties, lai 
sasniegtu ar šo regulu izvirzītos mērķus;

Or. fr

Pamatojums

Lai uzlabotu teksta juridisko skaidrību, šie jēdzieni ir jādefinē, saskaņojot šo definīciju ar to, 
kas minēta TEN-T vadlīnijās.

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) "pētījumi" ir darbības, kas 
nepieciešamas, lai sagatavotu projekta 
īstenošanu, tostarp sagatavošanās, 
priekšizpētes, izvērtējuma, testēšanas un 
validācijas pētījumi, tostarp 
programmatūras veidā, un citi tehniskā 
atbalsta pasākumi, tostarp priekšdarbi, kuri 
vajadzīgi, lai definētu un izstrādātu 
projektu un pieņemtu lēmumu par tā 
finansēšanu, piemēram, izpētes darbi 
attiecīgajos objektos un finansējuma 
paketes sagatavošana;

(4) "pētījumi" ir darbības, kas 
nepieciešamas, lai sagatavotu projekta 
īstenošanu, tostarp sagatavošanās,
kartografēšanas, priekšizpētes, 
izvērtējuma, testēšanas un validācijas 
pētījumi, tostarp programmatūras veidā, un 
citi tehniskā atbalsta pasākumi, tostarp 
priekšdarbi, kuri vajadzīgi, lai definētu un 
izstrādātu projektu un pieņemtu lēmumu 
par tā finansēšanu, piemēram, izpētes darbi 
attiecīgajos objektos un finansējuma 
paketes sagatavošana;
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Or. en

Pamatojums

Kartēšanu un jo īpaši platjoslas kartēšanu ir nepieciešams iekļaut šajā "pētījumu", ko finansē 
ar dotācijām, definīcijā.

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
2. pants – 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 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 vadlīniju īstenošanai;

(5) "programmas atbalsta darbības" ir visi
papildpasākumi, kas vajadzīgi, lai īstenotu 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu un vadlīnijas atsevišķām 
nozarēm, piemēram, pakalpojumi (īpaši 
tehniskā un finanšu inženierijas
palīdzība), kā arī sagatavošanās, 
priekšizpētes, koordinācijas, uzraudzības, 
kontroles, revīzijas un novērtēšanas 
darbības, kas ir nepieciešamas, lai jo īpaši 
kohēzijas valstīs atvieglotu kopīgu 
interešu projektu sagatavošanu ar mērķi 
iegūt finansējumu saskaņā ar šo regulu 
vai finanšu tirgū, vai darbības, kas ir tieši 
nepieciešamas šā instrumenta pārvaldībai 
un tā mērķu sasniegšanai. Tas jo īpaši
ietver pētījumus, sanāksmes, informāciju, 
infrastruktūras kartografēšanu, 
izplatīšanas, informētības vairošanas, 
komunikācijas un saskaņotas darbības,
izdevumus saistībā ar IT tīkliem, kas 
paredzēti informācijas apmaiņai par 
instrumentu, un visus citus tehniskā un 
administratīvā atbalsta izdevumus, kas
radušies Komisijai un var būt 
nepieciešami šī instrumenta pārvaldībai vai 
nozaru vadlīniju īstenošanai;

Or. en

Pamatojums

Sk. 5. panta 2. punkta grozījumu. Lai nodrošinātu to, ka šajā regulā noteiktais budžets tiek 
izmantots optimāli, ir citādāk jādefinē programmas atbalsta darbības un skaidri jāmin 
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Komisijas loma.

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
2. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) "darbība" ir visas darbības, kas ir 
nepieciešamas kopīgu interešu projekta 
īstenošanai un ir finansiāli, tehniski vai
laikā neatkarīgas;

(6) "darbība" ir visas darbības, kas ir 
nepieciešamas kopīgu interešu projekta 
īstenošanai un ir finansiāli un tehniski
nosakāmas un laikā neierobežotas;

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
2. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) "īstenošanas struktūra" ir publiskā vai 
privātā sektora uzņēmums vai struktūra, 
kuru saņēmējs, ja tas ir dalībvalsts vai 
starptautiska organizācija, ir iecēlis 
darbības īstenošanai. Par šādu iecelšanu 
lēmumu pieņem saņēmējs uz savu atbildību 
un, ja nepieciešams piešķirt iepirkuma 
līgumu, ievērojot piemērojamos 
noteikumus par publisko iepirkumu;

(9) "īstenošanas struktūra" ir publiskā vai 
privātā sektora uzņēmums vai struktūra, 
kuru saņēmējs, ja tas ir dalībvalsts vai 
starptautiska organizācija, ir iecēlis 
darbības īstenošanai. Par šādu iecelšanu 
lēmumu pieņem saņēmējs uz savu atbildību 
un, ja nepieciešams piešķirt iepirkuma 
līgumu, ievērojot piemērojamos
Savienības noteikumus par publisko 
iepirkumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
2. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) "pamattīkls" ir transporta 
infrastruktūra, kas identificēta Regulas 
(ES) Nr. XXXX/2012 [TEN-T vadlīnijas] 
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II nodaļā;

Or. fr

Pamatojums

Lai uzlabotu teksta juridisko skaidrību, šie jēdzieni ir jādefinē, saskaņojot šo definīciju ar to, 
kas minēta TEN-T vadlīnijās.

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
2. pants – 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;

Or. fr

Pamatojums

Pārslodzes problēmas saistībā ar "šaurajām vietām" pastāv ne tikai dzelzceļa nozarē, un tie 
nav tikai fiziski šķēršļi. Turklāt šīs problēmas var atrisināt, ne tikai radot jaunus 
infrastruktūras objektus, bet arī būtiski modernizējot pašreizējās infrastruktūras. Tāpēc 
definīcija ir jāpaplašina, jo īpaši tāpēc, ka minētais kritērijs šajā regulā paredz papildu 
finansējumu.

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
2. pants – 20.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) "nozaru savstarpējā sinerģija" ir 
līdzīgas vai papildinošas intereses un 
mērķi darbībās, ko veic vismaz divās no 
trijām šajā regulā minētajām nozarēm 
(transports, enerģētika un 
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telekomunikācijas), tādējādi ļaujot 
optimizēt izmaksas un/vai rezultātus, jo 
tiek apkopoti finanšu, tehniskie un 
cilvēku resursi;

Or. fr

Pamatojums

Viens no galvenajiem Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta jaunievedumiem ir 
kopēja finanšu instrumenta izveide attiecībā uz trīs nozarēm (transports, enerģētika un 
telekomunikācijas), kuras pašreiz tiek finansētas nošķirtāk. Ierosinātās tuvināšanas iemesls ir 
saistīts ar nozaru savstarpējo sinerģiju, kas būtu jāizmanto. Šī sinerģija ir jāvērtē augstāk un 
labāk jādefinē, jo tā ir būtiski svarīga, lai izprastu Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu.

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 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 kopīgu interešu
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 saskaņā ar stratēģiju "Eiropa 
2020", izveidojot modernus un efektīvus 
Eiropas tīklus, kas nāks par labu visai 
Eiropas Savienībai, proti, tās 
konkurētspējai pasaules tirgū un 
ekonomiskajai, sociālai un teritoriālajai 
kohēzijai vienotajā tirgū, radot privātā un 
publiskā sektora ieguldījumiem 
labvēlīgākus apstākļus ar finanšu 
instrumentiem un Savienības tiešo atbalstu.
To, kā izdodas sasniegt šo mērķi, mērīs pēc 
tā, cik lieli ir publiskā un privātā sektora 
ieguldījumi kopīgu interešu projektos;

Or. fr

Pamatojums

Sinerģijas izmantošanai starp nozarēm ir jābūt vispārīgam mērķim (sk. grozījumu Nr. 32 un 
Nr. 35).
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Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 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 ilgtspējīgas attīstības 
aspektā — 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. 35
Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) palielināt saskaņā ar šo regulu 
izmantoto līdzekļu efektivitāti. To, kā 
izdodas sasniegt šo mērķi, mērīs pēc 
Komisijas nodrošinātajiem 
apjomradītajiem finanšu, tehniskajiem un 
cilvēkresursu ietaupījumiem instrumenta 
pārvaldībā un attiecīgā gadījumā — pēc 
to projektu kopējā skaita, kuri īstenoti, 
izmantojot sinerģiju starp nozarēm.

Or. fr

Pamatojums

Sinerģijas izmantošana starp transporta, enerģētikas un telekomunikāciju nozarēm ir šīs 
regulas pamatā, un ar to iecerēts sekmēt ES budžeta optimālu izmantošanu. Tāpēc ir 
nepieciešams to iekļaut šīs regulas vispārīgajos mērķos.
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Grozījums Nr. 36
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. 37
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;

Or. fr

Pamatojums

Ūdensceļu transports līdzīgi kā dzelzceļa nozare sekmēs transporta ilgtspējību un efektivitāti 
ilgtermiņā.

Grozījums Nr. 38
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. Šī mērķa 
sasniegšanu mērīs pēc iekšējo un jūras
ostu un lidostu skaita, kas savienotas ar 
dzelzceļa tīklu, kā arī pēc radīto 
multimodālo loģistikas platformu un jūras 
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transporta maģistrāļu skaita;

Or. fr

Pamatojums

Sadarbspēja ir būtisks elements labas iekšējā tirgus darbības nodrošināšanai. Tāpēc tā būtu 
jānosaka par pilnvērtīgu nozarspecifisku mērķi. (Sk. grozījumu Nr. 39).)

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iiia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) optimizēt transporta veidu 
sadarbspēju un drošību. Šī mērķa 
sasniegšanu mērīs pēc tā, cik kilometru 
ceļu ir aprīkoti ar intelektiskām 
transporta sistēmām (ERTMS, SIF un 
ITS ceļu satiksmes nozarē), pēc tā, cik 
kilometru līniju ir pielāgotas Eiropas 
nominālā sliežu platuma standartam, un 
pēc SESAR un VTMIS ieviešanas 
pakāpes.

Or. fr

Pamatojums

Sadarbspēja ir būtisks elements labas iekšējā tirgus darbības nodrošināšanai. Tāpēc tā būtu 
jānosaka par pilnvērtīgu nozarspecifisku mērķi. Tas pats attiecas uz transporta veidu drošību, 
lai sasniegtu mērķus, kas noteikti saskaņā ar Balto grāmatu par transportu.

Grozījums Nr. 40
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 

i) stimulēt un radīt pieprasījumu pēc 
ātrdarbīgiem un sevišķi ātrdarbīgiem 
platjoslas tīkliem, sekmējot valstu 
publisko tiešsaistes pakalpojumu 
starpsavienojumus un sadarbspēju, kā arī 
piekļuvi šādiem tīkliem, kā rezultativitāti 
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pārklājuma un pēc mājsaimniecību skaita, 
kam ir platjoslas pieslēgums ar ātrumu, kas 
pārsniedz 100 Mbps;

mēra pēc to 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

Pamatojums

Demand generating projects should be the driver to broadband deployment. Priority should 
be given to setting up a EU digital service infrastructure; trans-European high-speed 
backbone connections for public administrations, cross–border delivery of eGovernment 
services); enabling access to public sector information, including digital resources of 
European heritage, 'data.eu' and multilingual resources; safety + security and smart energy 
services. Demand should in turn stimulate investments in broadband network deployment 
which should be financed through financial instruments.

Grozījums Nr. 41
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.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Saturs ir iekļauts grozījumā Nr. 40.

Grozījums Nr. 42
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finansējums Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta īstenošanai no 
2014. līdz 2020. gadam ir 
EUR 50 000 000 0001. Summu starp 
3. pantā minētajām nozarēm sadala šādi:

1. Transporta, enerģētikas un 
telekomunikāciju nozarē Eiropas tīkliem 
nepieciešamās investīcijas līdz 
2020. gadam ir EUR 970 000 000 000. 
Finansējums Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta īstenošanai no 
2014. līdz 2020. gadam ir 
[EUR 50 000 000 000]1. Summu starp 
3. pantā minētajām nozarēm sadala šādi:

a) transports: EUR 31 694 000 000, no 
kuriem EUR 10 000 000 000 pārnes no 
Kohēzijas fonda, lai izmantotu saskaņā ar 
šo regulu dalībvalstīs, kuras ir tiesīgas 
saņemt finansējumu no Kohēzijas fonda;

a) transports: EUR [31 694 000 000], no 
kuriem EUR [10 000 000 000] pārnes no 
Kohēzijas fonda, lai izmantotu saskaņā ar 
šo regulu dalībvalstīs, kuras ir tiesīgas 
saņemt finansējumu no Kohēzijas fonda;

b) enerģētika: EUR 9 121 000 000; b) enerģētika: EUR [9 121 000 000];
c) telekomunikācijas: EUR 9 185 000 000. c) telekomunikācijas: 

EUR [9 185 000 000].
__________________ __________________
1 Visi skaitļi nemainīgās 2011. gada cenās 
Attiecīgās summas, kas izteiktas 
pašreizējās cenās, atrodamas tiesību akta 
finanšu pārskatā.

1 Līdz nolīguma noslēgšanai par 
daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam. Visi skaitļi nemainīgās 
2011. gada cenās Attiecīgās summas, kas 
izteiktas pašreizējās cenās, atrodamas 
tiesību akta finanšu pārskatā.

Or. xm

Pamatojums

The new MFF must focus on sustainable growth. Targeted investments in the Union's 
transport, energy and telecom infrastructure are crucial for boosting growth and 
employment. They are of strategic importance for overcoming the current economic crisis.
The financial amounts for the CEF to be finally put into the brackets will depend on the 
outcome of the MFF negotiations. The amounts proposed by the Commission are the bare 
minimum. The ideal amount to induce the leverage effect expected in the area of transport 
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should represent at least 10% of the estimated needs (500 billion € for TEN-T until 2020).

Grozījums Nr. 43
Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta finansējums var segt
izdevumus, kas saistīti ar sagatavošanas, 
pārraudzības, kontroles, revīzijas un 
novērtēšanas darbībām, kas vajadzīgas 
programmas pārvaldībai un tās mērķu 
sasniegšanai, jo īpaši par pētījumiem, 
ekspertu sanāksmēm, ciktāl tās saistītas ar 
šīs regulas vispārējiem mērķiem, par 
izdevumiem par informācijas apmaiņai 
paredzētiem IT tīkliem un par visiem 
citiem tehniskā un administratīvā atbalsta 
izdevumiem, kas radušies Komisijai, 
pārvaldot programmu.

2. Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta finansējums sedz izdevumus, 
kas saistīti ar:

a) darbībām kopīgu interešu projektu 
atbalstam, kā definēts šīs regulas 
7. pantā;
b) šīs regulas 2. panta 5. punktā 
definētajām programmas atbalsta 
darbībām — līdz 1,5 % apmērā;

Finanšu piešķīrumi var segt arī tehniskās 
un administratīvās palīdzības izdevumus, 
kas vajadzīgi, lai nodrošinātu pāreju no 
pasākumiem, kuri pieņemti saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 680/2007, uz šo 
programmu. Vajadzības gadījumā 
apropriācijas var iekļaut budžetā pēc 
2020. gada līdzīgu izdevumu segšanai, lai 
būtu iespējams pārvaldīt darbības, kas 
2020. gada 31. decembrī vēl nav 
pabeigtas.

c) tehniskās un administratīvās palīdzības
izdevumiem, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
pāreju no pasākumiem, kuri pieņemti 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 680/2007, uz 
šo programmu.

Or. fr

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir pārveidot tekstu, lai tas būtu loģiskāks un saprotamāks. Attiecībā uz 
jauno b) apakšpunktu — lai uzlabotu šīs regulas skaidrību, ir lietderīgi minēt norādi uz šīs 
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regulas 2. panta 5. punktā ietverto programmas atbalsta darbību definīciju, nevis tās vēlreiz 
definēt šajā punktā. Turklāt programmas atbalsta darbībām jāsaņem minimālā daļa no 
budžeta, kas piešķirts šai regulai. Tas ir tāpēc, lai jo īpaši nodrošinātu pietiekamus līdzekļus 
Komisijai tehniskās palīdzības sniegšanai kohēzijas valstīm.

Grozījums Nr. 44
Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc termiņa vidusposma novērtēšanas 
saskaņā ar 26. panta 1. punktu Komisija
var apropriācijas pārnest starp 1. punktā 
minētajiem piešķiršanas sektoriem, 
izņemot EUR 10 000 000 000, kas pārnesti 
no Kohēzijas fonda, lai finansētu transporta 
nozares projektus dalībvalstīs, kas tiesības 
saņemt atbalstu no Kohēzijas fonda.

3. Pēc termiņa vidusposma novērtēšanas 
saskaņā ar 26. panta 1. punktu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus 
saskaņā ar 25. pantu, lai apropriācijas
pārnestu starp 1. punktā minētajiem 
piešķiršanas sektoriem, izņemot EUR
[10 000 000 000]1, kas pārnesti no 
Kohēzijas fonda, lai finansētu transporta 
nozares projektus dalībvalstīs, kas tiesīgas 
saņemt atbalstu no Kohēzijas fonda.

__________________
1 Līdz nolīguma noslēgšanai par 
daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam.

Or. xm

Pamatojums

Jāprecizē procedūra apropriāciju pārnešanai, ko var veikt starp nozarēm termiņa 
vidusposmā, un tas jādara tā, lai vienlaikus nodrošinātu gan elastību, gan demokrātisko 
kontroli, ko veic Eiropas Parlaments.

Grozījums Nr. 45
Regulas priekšlikums
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Gada apropriācijas piešķir Eiropas 
Parlaments un Padome atbilstīgi 
daudzgadu finanšu shēmai.

Or. fr
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Grozījums Nr. 46
Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Darba programmās nosaka dotāciju, 
iepirkumu un finanšu instrumentu veidu, 
ko var izmantot, lai finansētu attiecīgās 
darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Regulas priekšlikums
6. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Platjoslas izvēršanu finansē tikai ar 
finanšu instrumentiem. 80%1 no 
paredzētā budžeta kopējā apjoma piešķir 
finanšu instrumentu veidā.
__________________
1 Procentuālais daudzums ir balstīts uz 
Komisijas ierosinātajiem skaitļiem.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā minēto divu nozaru specifiku un, lai izvairītos no tirgus traucējumiem un lai 
panāktu to, ka ES finansējums tiek izmantots visrentablāk ar vislielāko sviras efektu, 
finansiālais atbalsts ir balstīts lielākoties uz finanšu instrumentiem enerģētikas jomā un tikai 
uz tiem — platjoslas izvēršanas jomā.

Grozījums Nr. 48
Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Daļu Eiropas infrastruktūras 2. Daļu Eiropas infrastruktūras 
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savienošanas instrumenta īstenošanas 
Komisija var uzticēt Regulas (ES) 
Nr. XXX/2012 [Jaunā finanšu regula] 
55. panta 1. punkta c) apakšpunktā 
minētajām struktūrām.

savienošanas instrumenta īstenošanas 
Komisija var uzticēt Regulas (ES) 
Nr. XXX/2012 [Jaunā finanšu regula] 
55. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 
59. pantā minētajām struktūrām un jo īpaši 
TEN-T izpildaģentūrai, pielāgojot to 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumenta optimālas un efektīvas 
pārvaldības vajadzībām visās trijās 
nozarēs.

Or. fr

Pamatojums

Minētā atsauce atbilst iepriekšējai finanšu regulai. Lai panāktu saskaņotību ar citām finanšu 
regulas atsaucēm šajā regulā, ir vēlams atsaukties uz jauno finanšu regulu. Turklāt, izvērtējot 
nepieciešamību uzticēt programmas īstenošanu izpildaģentūrai, Komisijai būtu jāņem vērā 
TEN-T izpildaģentūras gūtā pieredze, sekmīgi pārvaldot pašreizējo TEN-T programmu.

Grozījums Nr. 49
Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) darbības, ar kurām īsteno pamattīklu 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXXX/2012 
[TEN-T vadlīnijas] III nodaļu, tostarp 
jaunu tehnoloģiju un inovāciju ieviešana 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXXX/2012 
[TEN-T vadlīnijas] 39. pantu;

(a) darbības, kuras atbilst šīs regulas 
pielikuma 1. daļai;

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā pieejamo resursu ierobežoto raksturu un mērķi līdz 2030. gadam izveidot 
pamattīklu, finansiālais atbalsts dotāciju veidā ir jāpiešķir šīs regulas 1. pielikumā 
minētajiem projektiem.

Grozījums Nr. 50
Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) darbības pilsētu mezglu atbalstam 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXXX/2012 
[TEN-T vadlīnijas] 36. pantu;

Or. fr

Pamatojums

Pilsētu mezgliem ir būtiska nozīme pamattīkla pabeigšanā, un tāpēc tiem ir jābūt tiesīgiem 
saņemt finansiālo atbalstu dotāciju veidā saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr. 51
Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) darbības dzelzceļa kravu pārvadājumu 
trokšņa samazināšanai, modernizējot 
pašreizējo ritošo sastāvu;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā resursu ierobežoto raksturu, finansiālais atbalsts dotāciju veidā ir jāpiešķir 
projektiem ar reālu Eiropas pievienoto vērtību.

Grozījums Nr. 52
Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transporta nozares darbības, kas saistītas 
ar pārrobežu posmu vai šāda posma daļu, 
var saņemt Savienības finansiālo atbalstu, 
ja ir rakstiska vienošanās starp attiecīgajām 
dalībvalstīm vai starp attiecīgajām 
dalībvalstīm un trešām valstīm par 
pārrobežu posmu pabeigšanu. Izņēmuma 
kārtā iepriekšminētā rakstiskā vienošanās 
netiek prasīta, ja projekts ir vajadzīgs, lai 

Transporta nozares darbības, kas saistītas 
ar pārrobežu posmu vai šāda posma daļu, 
var saņemt Savienības finansiālo atbalstu, 
ja ir rakstiska vienošanās starp attiecīgajām 
dalībvalstīm vai starp attiecīgajām 
dalībvalstīm un trešām valstīm par 
pārrobežu posmu pabeigšanu.
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nodrošinātu savienojumu ar kaimiņu 
dalībvalsts vai trešās valsts tīklu, bet 
faktiski nešķērso robežu.

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dotāciju finansējums projektiem, kuru 
būtisks ieņēmumu avots ir lietotāji, 
pirmām kārtām ir pieejams projekta 
sagatavošanai, jo īpaši PPP novērtēšanai.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 54
Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Enerģētikas nozarē specifiski 
nosacījumi, ar kādiem darbības, ar kurām 
īsteno kopīgu interešu projektus, ir 
atbilstīgas Savienības finansiālā atbalsta 
saņemšanai finanšu instrumentu un 
dotāciju veidā saskaņā ar šo regulu, ir
izklāstīti Regulas (ES) Nr. XXXX/2012 
[Energoinfrastruktūras vadlīnijas] 
15. pantā. 

3. Enerģētikas nozarē specifiski 
nosacījumi, ar kādiem darbības, ar kurām 
īsteno kopīgu interešu projektus, ir 
atbilstīgas Savienības finansiālā atbalsta 
saņemšanai finanšu instrumentu un 
dotāciju veidā saskaņā ar šo regulu, ir šādi:

(a) kopīgu interešu projekti, kas ietilpst 
Regulas (ES) Nr. xxxx/2012 
[Energoinfrastruktūras vadlīnijas] II 
pielikuma 1. un 2. punktā izklāstītajās 
kategorijās, ir tiesīgi saņemt Savienības 
finansiālo atbalstu kā dotācijas 
pētījumiem;
(b) kopīgu interešu projekti, kas ietilpst 
Regulas (ES) Nr. xxxx/2012 
[Energoinfrastruktūras vadlīnijas] II 
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pielikuma 1. un 2. punktā izklāstītajās 
kategorijās un kuri atbilstīgi 
uzņēmējdarbības plānam un citiem 
novērtējumiem, īpaši tiem, ko veikuši 
iespējamie ieguldītāji un kreditori, ir 
komerciāli dzīvotspējīgi, bet nav saņēmuši 
ieguldījuma lēmumam vajadzīgo riska 
novērtējumu, ir tiesīgi uz Savienības 
finansiālo atbalstu finanšu instrumentu 
veidā, kas paredzēti darbiem;
(c) kopīgu interešu projekti, kas ietilpst 
Regulas (ES) Nr. xxxx/2012 
[Energoinfrastruktūras vadlīnijas] II 
pielikuma 1. punkta a) līdz 
d) apakšpunktā un 2. punktā izklāstītajās 
kategorijās, ir tiesīgi saņemt Savienības 
finansiālo atbalstu kā dotācijas par 
darbiem un, ja tie atbilst visiem turpmāk 
minētajiem kritērijiem:
(i) projekts nav komerciāli dzīvotspējīgs, 
kā liecina uzņēmējdarbības plāns un citi 
novērtējumi, īpaši tie, ko veikuši 
iespējamie ieguldītāji vai kreditori.
Izvērtējot projekta komerciālo dzīvotspēju, 
ņem vērā lēmumu par stimuliem un tā 
pamatojumu, kas minēts Regulas (ES) 
Nr. xxxx/2012 [Energoinfrastruktūras 
vadlīnijas] 14. panta 3. punktā;
(ii) par projektu ir pieņemts lēmums par 
pārrobežu izmaksu sadalījumu saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. xxxx/2012 
[Energoinfrastruktūras vadlīnijas] 
13. pantu vai — attiecībā uz projektiem, 
kam piešķirts izņēmums saskaņā ar 
Direktīvas 2009/73/EK 36. pantu vai 
Regulas (EK) Nr. 714/2009 17. pantu, ir 
saņemts kompetento valsts regulatīvo 
iestāžu un Aģentūras atzinums par 
projekta komerciālo dzīvotspēju;
(iii) projekta specifiskā izmaksu un 
ieguvumu analīze, kas veikta saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. xxxx/2012 
[Energoinfrastruktūras vadlīnijas] 
13. pantu, sniedz pierādījumus, ka pastāv 
vismaz viena no šādām nozīmīgām 
pozitīvām papildu sekām:
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– projekti veicina turpmāku iekšējā 
enerģijas tirgus integrāciju un 
elektrotīklu un gāzes tīklu sadarbspēju 
pāri robežām, savienojot dalībvalstu tīklus 
un novēršot iekšējus ierobežojumus, 
palielinot elektroenerģijas pārrobežu 
nosūtīšanas jaudas attiecībā pret 
ekspluatācijā nodotajām elektroenerģijas 
ražošanas iekārtām vai ar gāzes 
atpakaļplūsmas starpsavienojumiem 
apmierinot plašāku pieprasījumu starp 
dalībvalstīm;
– projekti veicina energoapgādes drošību 
un/vai solidaritāti, diversificējot piegāžu 
avotus, partnerus un maršrutus, palielinot 
uzglabāšanas jaudu, novēršot pārrāvumus 
vai samazinot to skaitu, novēršot 
atjaunojamās enerģijas noplūdes, kas 
rodas pārrobežu savienojumu trūkuma 
dēļ, vai samazinot vai novēršot dalībvalstu 
energoizolāciju, savienojot šos tirgus ar 
diversificētākiem piegāžu avotiem un/vai 
ierīkojot gāzes atpakaļplūsmas 
starpsavienojumus;
– projekti sekmē ilgtspējīgu attīstību un 
vides aizsardzību, nodrošinot 
atjaunojamās enerģijas pārvadi no 
ražošanas vietām uz lielākajiem patēriņa 
centriem un uzglabāšanas vietām;
(d) kopīgu interešu projekti, kas ietilpst 
Regulas (ES) Nr. xxxx/2012 
[Energoinfrastruktūras vadlīnijas] 
II pielikuma 1. punkta e) apakšpunktā 
izklāstītajās kategorijās, ir tiesīgi saņemt 
Savienības finansiālo atbalstu kā 
dotācijas par darbiem, ja tie nav 
komerciāli dzīvotspējīgi saskaņā ar šā 
panta c) apakšpunkta i) punktu un var 
pierādīt, ka tie radīs vismaz vienu no šā 
panta c) apakšpunkta iii) punktā 
minētajām pozitīvajām sekām. 

Or. en
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Pamatojums

The reference to Art. 15 of the Energy guidelines prevents the debate on the eligibility criteria 
in the CEF. The content of CEF is linked to the EU funding. As the outcome of the MFF 
negotiations on the CEF budget is unknown, priorities will need to be established 
accordingly. As EC and Council want to adopt the energy guidelines by end 2012 and the 
CEF and MFF will be adopted mid 2013 at the earliest, the EP should retain some form of 
guarantee/power in defining which projects should be eligible for EU funding. The 
rapporteurs would like to open the debate on what these priorities should be for the EP.

Grozījums Nr. 55
Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Telekomunikāciju nozarē visas darbības,
ar kurām īsteno kopīgu interešu projektus, 
un programmas atbalsta darbības, kas 
minētas Regulas (ES) Nr. XXXX/2012 
[INFSO vadlīnijas] pielikumā ir tiesīgas 
saņemt Savienības finansiālo atbalstu 
dotāciju, iepirkumu un finanšu 
instrumentu veidā saskaņā ar šo regulu.

4. Telekomunikāciju nozarē tikai darbības,
kas sekmē kopīgu interešu projektus
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XXX/2012 
[Telekomunikāciju infrastruktūras
vadlīnijas], ir tiesīgas saņemt Savienības 
finansiālo atbalstu dotāciju veidā, kas 
paredzētas vispārējiem pakalpojumiem un 
horizontālajām prioritātēm, tostarp 
programmas atbalsta darbībām, un 
dotāciju un iepirkumu veidā attiecībā uz 
pamatpakalpojumu platformām. Darbības 
platjoslas sakaru ieviešanā, tostarp 
darbības, kas rada pieprasījumu pēc 
platjoslas pakalpojumiem, ir tiesīgas uz 
Savienības finansiālo atbalstu finanšu 
instrumentu veidā.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā telekomunikāciju nozares specifiku un, lai izvairītos no tirgus traucējumiem, kā 
arī, lai panāktu to, ka ES finansējums tiek izmantots visefektīvāk ar vislielāko sviras efektu, 
finansiālais atbalsts ir balstīts tikai uz finanšu instrumentiem platjoslas izvēršanas jomā.

Grozījums Nr. 56
Regulas priekšlikums
7. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Darbības, ar kurām īsteno kopīgu 
interešu projektus, kam raksturīga 
sinerģija starp vismaz divām Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
nozarēm (transports, enerģētika un 
telekomunikācijas), un kuras minētas 
pielikuma 4. daļā, var saņemt Savienības 
finansiālo atbalstu saskaņā ar šo regulu. 

Or. fr

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā noteikti katrai nozarei atšķirīgi atbilstības kritēriji ES finansiālā 
atbalsta saņemšanai, kā dēļ ir sarežģīti finansēt darbības ar sinerģijas potenciālu. Lai dotu 
lielāku stimulu projektiem, kam raksturīga sinerģija starp transporta, telekomunikāciju un 
enerģētikas nozari, ir ieviesta jauna atbilstības kategorija, kā arī iekļauts jauns pielikums ar 
iepriekš noteiktu projektu sarakstu.

Grozījums Nr. 57
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darba programmās nosaka dotāciju veidu, 
ko var izmantot, lai finansētu attiecīgās 
darbības.

Darba programmās, kuras definētas šīs 
regulas 17. pantā, nosaka dotāciju veidu, 
ko var izmantot, lai finansētu attiecīgās 
darbības.

Or. fr

Grozījums Nr. 58
Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja tas nepieciešams, lai sasniegtu 
konkrētā kopīgu interešu projekta mērķus, 
trešās valstis un trešās valstīs reģistrēti 
subjekti var piedalīties darbībās, kas sekmē 

4. Ja tas nepieciešams, lai sasniegtu 
konkrētā kopīgu interešu projekta mērķus,
un tam ir pienācīgs pamatojums, trešās 
valstis un trešās valstīs reģistrēti subjekti 



PE491.110v02-00 40/66 PR\909973LV.doc

LV

kopīgu interešu projektus. var piedalīties darbībās, kas sekmē kopīgu 
interešu projektus, jo īpaši attiecībā uz 
piegāžu avotu diversificēšanu un piegāžu 
drošību enerģētikas nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tie nevar saņemt finansējumu saskaņā ar 
šo regulu, izņemot gadījumus, kad tas 
obligāti nepieciešams, lai sasniegtu 
konkrētā kopīgu interešu projekta mērķus.

Tie nevar saņemt finansējumu dotāciju 
veidā saskaņā ar šo regulu, izņemot 
gadījumus, kad tas obligāti nepieciešams, 
lai sasniegtu konkrētā kopīgu interešu
projekta mērķus, un kad ir pārbaudīts, ka 
darbību nevar atbalstīt ar citiem 
finansiālā atbalsta veidiem, kas paredzēti 
Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentā, vai no citām Savienības 
programmām.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā resursu ierobežoto raksturu, finansiālais atbalsts dotāciju veidā ir, cik vien 
iespējams, jāpiešķir projektiem, kas tiek īstenoti Savienībā.

Grozījums Nr. 60
Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tas ir nepieciešams, lai efektīvāk 
īstenotu attiecīgās darbības, kas sekmē 
kopējas ieinteresētības projektus trešās 
valstīs saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T vadlīnijas], 
Regulu (ES) Nr. XXXX/2012 [Eiropas 
energoinfrastruktūras vadlīnijas] un 
Regulu (ES) Nr. XXXX/2012 [INFSO 

svītrots



PR\909973LV.doc 41/66 PE491.110v02-00

LV

vadlīnijas], saskaņā ar šo regulu pieejamo 
finansējumu var apvienot ar finansējumu, 
uz ko attiecas citas attiecīgas Savienības 
regulas. Tādā gadījumā Komisija var ar 
īstenošanas aktu nolemt par vienotiem 
noteikumiem, kas piemērojami 
īstenošanai.

Or. fr

Pamatojums

Šis noteikums ir pretrunā Līgumos paredzētajam noteikumam, ka divus Eiropas dotāciju 
veidus nedrīkst apvienot viena un tā paša projekta vajadzībām.

Grozījums Nr. 61
Regulas priekšlikums
9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Daudzgadu un ikgadējās darba 
programmās var paredzēt papildu 
specifiskus noteikumus par priekšlikumu 
iesniegšanu.

6. Daudzgadu un ikgadējās darba 
programmās, kuras definētas šīs regulas 
17. pantā, var paredzēt papildu specifiskus 
noteikumus par priekšlikumu iesniegšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 62
Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) dzelzceļš un iekšzemes ūdensceļi:
Savienības finansiālais atbalsts nepārsniedz 
20% no attiecināmajām izmaksām;
finansējuma apmēru var palielināt līdz 
30 % projektiem, kas paredzēti šauro vietu 
novēršanai; finansējuma apmēru var 
palielināt līdz 40% projektiem, kas attiecas 
uz pārrobežu posmiem;

i) dzelzceļš un iekšzemes ūdensceļi:
Savienības finansiālais atbalsts nepārsniedz 
20% no attiecināmajām izmaksām;
finansējuma apmēru var palielināt līdz 
30 % projektiem, kas paredzēti šauro vietu 
novēršanai; finansējuma apmēru var 
palielināt līdz 40 % projektiem, kas attiecas 
uz pārrobežu posmiem un dzelzceļu 
sadarbspējas veicināšanas darbībām;

Or. en
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Pamatojums

Sadarbspēja ir būtisks elements labas iekšējā tirgus darbības nodrošināšanai, jo īpaši 
dzelzceļa nozarē. Tāpēc ir jānosaka stimulējošs līdzfinansējuma līmenis attiecībā uz 
sadarbspējas atbalsta darbībām.

Grozījums Nr. 63
Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) iekšzemes transporta savienojumi ar 
ostām un lidostām, darbības dzelzceļa 
kravu pārvadājumu trokšņa 
samazināšanai, modernizējot pašreizējo 
ritošo sastāvu, kā arī ostu un multimodālu 
platformu attīstīšana: Savienības 
finansiālais atbalsts nepārsniedz 20% no 
attiecināmajām izmaksām.

ii) iekšzemes transporta savienojumi ar 
ostām un lidostām, kā arī jūras un iekšējo
ostu un multimodālu platformu attīstīšana:
Savienības finansiālais atbalsts nepārsniedz 
20% no attiecināmajām izmaksām.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā resursu ierobežoto raksturu, finansiālais atbalsts dotāciju veidā ir jāpiešķir 
projektiem ar reālu Eiropas pievienoto vērtību.

Grozījums Nr. 64
Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) transporta infrastruktūras 
pieejamības uzlabošana personām ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām: 
Savienības finansiālais atbalsts 
nepārsniedz 10 %.

Or. fr

Pamatojums

Lai sasniegtu šīs regulas 3. panta a) punktā minēto iekļaujošas izaugsmes mērķi, ir jāsekmē 
darbības, kuru mērķis ir atvieglot transporta infrastruktūras pieejamību personām ar 
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ierobežotām pārvietošanās spējām.

Grozījums Nr. 65
Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) Eiropas Dzelzceļa satiksmes pārvaldības 
sistēma (ERTMS): Savienības finansiālais 
atbalsts nepārsniedz 50% no 
attiecināmajām izmaksām;

i) Eiropas Dzelzceļa satiksmes pārvaldības 
sistēma (ERTMS), tostarp arī uz sliežu 
ceļiem un vilcienos esošas sistēmas, upju 
informācijas pakalpojumi (RIS) un kuģu 
satiksmes vadības un informācijas 
sistēmas (VTMIS): Savienības finansiālais 
atbalsts nepārsniedz 50% no 
attiecināmajām izmaksām;

Or. fr

Pamatojums

Intelektiskām transporta sistēmām ir būtiska nozīme, lai sasniegtu šajā regulā paredzētos 
konkrētos mērķus. Tāpēc tās ir jāvērtē augstāk, un jo īpaši tas attiecas uz upju un jūras 
transporta nozari.

Grozījums Nr. 66
Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) satiksmes pārvaldības sistēmas, kravas 
transporta pakalpojumi, drošas stāvvietas 
autoceļu pamattīklā, kā arī darbības, lai 
atbalstītu jūras transporta maģistrāļu 
attīstīšanu: Savienības finansiālais atbalsts 
nepārsniedz 20% no attiecināmajām 
izmaksām.

ii) ceļu satiksmes pārvaldības sistēmas
(ITS), kravas transporta pakalpojumi, 
drošas stāvvietas autoceļu pamattīklā, kā 
arī darbības, lai atbalstītu jūras transporta 
maģistrāļu attīstīšanu un SESAR zemes 
komponentu īstenošanu: Savienības 
finansiālais atbalsts nepārsniedz 20% no 
attiecināmajām izmaksām.

Or. fr

Pamatojums

Borta sistēmas, kas saistītas ar SESAR īstenošanu, var saņemt pienācīgu tirgus finansējumu. 
Tāpēc publiskais finansiālais atbalsts būtu jāpiešķir tikai zemes komponentiem.
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Grozījums Nr. 67
Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Savienības finansiālais atbalsts 
nepārsniedz 50% no pētījumu un/vai darbu 
attiecināmajām izmaksām;

(a) Savienības finansiālais atbalsts 
nepārsniedz 50% no pētījumu
attiecināmajām izmaksām un 30 % no
darbu attiecināmajām izmaksām;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) līdzfinansējuma apjomu var palielināt 
līdz ne vairāk kā 80% darbībām, kas, 
pamatojoties uz Regulas (ES) Nr.
XXXX/2012 [Energoinfrastruktūras 
vadlīnijas] 15. panta 2. punkta a) 
apakšpunktā minētajiem pierādījumiem, 
nodrošina lielu energoapgādes drošību 
reģionālā vai Savienības mērogā vai 
stiprina Savienības solidaritāti, vai ietver 
ļoti inovatīvus risinājumus.

(b) līdzfinansējuma apjomu var palielināt 
līdz ne vairāk kā 60% darbībām, kas, 
pamatojoties uz 7. panta 3. punkta c) un 
d) apakšpunktā minētajiem pierādījumiem, 
nodrošina lielu energoapgādes drošību 
reģionālā vai Savienības mērogā vai 
stiprina Savienības solidaritāti un sekmē 
ilgtspējīgu attīstību un vides aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) darbības platjoslas tīklu jomā —
Savienības finansiālais atbalsts 
nepārsniedz 50% no attiecināmajām 
izmaksām;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 70
Regulas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Iepriekš minēto līdzfinansējumu var 
palielināt par ne vairāk kā 10 
procentpunktiem darbībām, kam 
raksturīgas starpnozariskas sinerģijas, 
kas palīdz sasniegt klimata pārmaiņu 
mazināšanas mērķus, kas palielina 
noturību pret klimata pārmaiņām vai 
samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas. 
Šo palielinājumu nepiemēro 11. pantā 
minētajiem līdzfinansējuma apmēriem.

5. Līdzfinansējumu var palielināt par ne 
vairāk kā 10 procentpunktiem attiecībā 
pret 2. līdz 4. punktā minētajiem 
procentiem šādām darbībām:

a) visām darbībām, kam raksturīgas 
sinerģijas starp vismaz divām Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta 
nozarēm (transports, enerģētika un 
telekomunikācijas). Savienības finansiālā 
atbalsta apjomu iegūst no 5. panta 
1. punktā minētajiem nozaru 
piešķīrumiem proporcionāli katras 
nozares nozīmei darbībās;
b) visām darbībām, kas palīdz sasniegt 
klimata pārmaiņu mazināšanas mērķus, kas 
palielina noturību pret klimata pārmaiņām 
vai samazina siltumnīcefekta gāzu 
emisijas.
Šo palielinājumu nepiemēro 11. pantā 
minētajiem līdzfinansējuma apmēriem.

Komisija 17. pantā minētajās daudzgadu 
un gada darba programmās ierosina 
kritērijus šajā pantā noteikto 
līdzfinansējuma apjomu piešķiršanai.

Or. fr

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt kritērijus papildu līdzfinansējuma piešķiršanai 10 % apmērā 
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klimata pārmaiņu darbībām un "sinerģijas darbībām". Tajā arī noteikts, ka finansiālais 
atbalsts sinerģijām tiks iegūts no katras attiecīgās nozares finansējuma, lai nodrošinātu 
godīgu finanšu resursu sadalījumu starp vairākām nozarēm.

Grozījums Nr. 71
Regulas priekšlikums
10. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Finansiālā atbalsta apjomu, kas 
piešķirams izraudzītajām darbībām,
noteiks, pamatojoties uz katra projekta 
izmaksu un ieguvumu analīzi, budžeta 
līdzekļu pieejamību un nepieciešamību 
maksimāli palielināt ES finansējuma sviras 
efektu.

6. Finansiālā atbalsta apjomu, kas 
piešķirams izraudzītajām darbībām, varētu 
noteikt, pamatojoties uz katra projekta 
izmaksu un ieguvumu analīzi, budžeta 
līdzekļu pieejamību un nepieciešamību 
maksimāli palielināt ES finansējuma sviras 
efektu.

Or. fr

Grozījums Nr. 72
Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šiem īpašajiem uzaicinājumiem piemēro 
transporta nozarei piemērojamos 
noteikumus saskaņā ar šo regulu. Īstenojot 
šos uzaicinājumus, pēc iespējas lielāku 
prioritāti piešķir projektiem, kuros ievēroti 
valsts piešķīrumi saskaņā ar Kohēzijas 
fondu.

2. Šiem īpašajiem uzaicinājumiem piemēro 
transporta nozarei piemērojamos 
noteikumus saskaņā ar šo regulu. Īstenojot 
šos uzaicinājumus, pēc iespējas lielāku 
prioritāti piešķir projektiem, kuros ievēroti 
valsts piešķīrumi saskaņā ar Kohēzijas 
fondu. Īpašu uzmanību pievērš grūtībām, 
ar kurām varētu saskarties dažas 
dalībvalstis saistībā ar projektu 
plānošanu, kā arī dažādu projektu 
ģeogrāfiski līdzsvarotam sadalījumam.

Or. fr

Pamatojums

Summa 10 miljardi eiro apmērā, kas Kohēzijas fondā novirzīta Ekonomikas un finanšu 
komitejas ietvaros īstenotiem projektiem, ļaus attiecīgajām valstīm pilnvērtīgi piedalīties 
TEN-T. Atbilstoši centralizētai pārvaldībai un projektu konkursa procedūrai Komisijai 
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jānodrošina, ka kohēzijas valstis saņem nepieciešamo tehnisko palīdzību un ka izvēlētie 
projekti ir ģeogrāfiski līdzsvaroti.

Grozījums Nr. 73
Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) iekšzemes transporta savienojumi ar 
ostām un lidostām, multimodālu platformu 
un ostu attīstīšana;

iii) iekšzemes transporta savienojumi ar
jūras un iekšējām ostām un lidostām, 
multimodālu platformu un ostu attīstīšana;

Or. fr

Grozījums Nr. 74
Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) satiksmes pārvaldības sistēmas. ii) satiksmes pārvaldības sistēmas (SIF, 
ITS ceļu satiksmes nozarē, VTMIS un 
SESAR).

Or. fr

Grozījums Nr. 75
Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izņemot pienācīgi pamatotus gadījumus, 
Komisija atceļ finansiālo atbalstu, kas 
piešķirts darbībām, kuras nav sāktas viena 
gada laikā pēc atbalsta piešķiršanas 
nosacījumos paredzētās darbības sākšanas 
dienas.

1. Izņemot pienācīgi pamatotus gadījumus, 
Komisija atceļ finansiālo atbalstu, kas 
piešķirts pētījumiem, kuri nav sākti viena 
gada laikā pēc atbalsta piešķiršanas 
nosacījumos paredzētās sākšanas dienas un 
divu gadu laikā pēc iepriekš minētās 
dienas — attiecībā uz visām citām 
darbībām, kuras var saņemt finansiālo 
atbalstu saskaņā ar šo regulu.
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Or. fr

Grozījums Nr. 76
Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var pieprasīt atmaksāt piešķirto 
finansiālo atbalstu, ja divos gados pēc 
atbalsta piešķiršanas nosacījumos 
paredzētās pabeigšanas dienas vēl nav 
pabeigta tās darbības īstenošana, kam 
saņemts finansiālais atbalsts.

3. Izņemot pienācīgi pamatotus force 
majeure gadījumus, Komisija var pieprasīt 
atmaksāt piešķirto finansiālo atbalstu, ja 
divos gados pēc atbalsta piešķiršanas 
nosacījumos paredzētās pabeigšanas dienas 
vēl nav pabeigta tās darbības īstenošana, 
kam saņemts finansiālais atbalsts.

Or. fr

Grozījums Nr. 77
Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms Komisija pieņem kādu no 1., 2. un 
3. punktā paredzētajiem lēmumiem, tā 
izvērtē attiecīgo gadījumu un informē 
attiecīgos saņēmējus, lai tie noteiktā 
termiņā varētu iesniegt savus apsvērumus.

4. Pirms Komisija pieņem kādu no 1., 2. un 
3. punktā paredzētajiem lēmumiem, tā 
izvērtē attiecīgo gadījumu un informē 
attiecīgos saņēmējus, lai tie noteiktā 
termiņā varētu iesniegt savus apsvērumus. 
Komisija visus pieņemtos lēmumus 
saistībā ar 17. pantā minēto gada 
programmu pieņemšanu dara zināmus 
Parlamentam un Padomei.

Or. fr

Grozījums Nr. 78
Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) var paredzēt specifiskus nosacījumus, 
piemēram, vietu, kur jāveic iepirktās 
darbības, ja to pienācīgi pamato darbību 
mērķi un ja šādi nosacījumi nepārkāpj 
publiskā iepirkuma principus;

(a) var paredzēt specifiskus nosacījumus, 
piemēram, vietu, kur jāveic iepirktās 
darbības, ja to pienācīgi pamato darbību 
mērķi un ja šādi nosacījumi nepārkāpj
Savienības publiskā iepirkuma principus;

Or. fr

Grozījums Nr. 79
Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Finanšu instrumentus, kas izveidoti 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXXX/2012 
[Jaunā finanšu regula 2012] VIII sadaļu, 
var izmantot, lai atvieglinātu piekļuvi 
finansējumam tām struktūrām, kuras īsteno 
darbības, kas palīdz īstenot kopīgu interešu
projektu, kā definēts Regulā (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T vadlīnijas], 
Regulā (ES) Nr. XXXX/2012 [Eiropas 
energoinfrastruktūras vadlīnijas] un Regulā 
(ES) Nr. XXXX/2012 [INFSO vadlīnijas], 
un sasniegt to mērķus. Finanšu 
instrumenti balstās uz ex-ante 
novērtējumiem par tirgus nepilnībām vai 
neapmierinošu stāvokli ieguldījumu jomā 
un nepieciešamajiem ieguldījumiem.

1. Finanšu instrumentus, kas izveidoti 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXXX/2012 
[Jaunā finanšu regula 2012] VIII sadaļu, 
var izmantot, lai atvieglinātu piekļuvi 
finansējumam tām struktūrām, kuras īsteno 
darbības, kas palīdz īstenot kopīgu interešu
projektu, kā definēts Regulā (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T vadlīnijas], 
Regulā (ES) Nr. XXXX/2012 [Eiropas 
energoinfrastruktūras vadlīnijas] un Regulā 
(ES) Nr. XXXX/2012 [INFSO vadlīnijas], 
un sasniegt to mērķus.

Or. fr

Pamatojums

The new financial regulation as mentioned in Art 14 of the CEF defines in Art 130/131 the 
conditions for using the Financial Instruments (FI)

FI  shall address market failures or sub-optimal investment situations; be additional i.e. not 
aim at replacing MS FIs, private funding or other financial EU intervention;  not create any 
distortion of competition in the internal market; have a multiplier effect; be aligned with EU's 
interests; be established on the basis of on an ex ante evaluation).
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Pour des raisons de clarté juridique, il convient de ne pas répéter ces conditions d'utilisation 
ici.

Grozījums Nr. 80
Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Var izmantot šādus finanšu 
instrumentus:

3. Jo īpaši var izmantot šādus finanšu 
instrumentus:

Or. fr

Grozījums Nr. 81
Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) jebkādi citi finanšu instrumenti. c) citi finanšu instrumenti, ja ir ievēroti 
šādi nosacījumi:
– nodrošināta atbilstība Regulai (ES) Nr. 
XXXX/2012 [Jaunā finanšu regula 2012]; 
un
– nodrošināta atbilstība šīs regulas 
mērķiem;
Šo procedūru var īstenot, izmantojot 
deleģētos aktus saskaņā ar šīs regulas 
25. pantu.

Or. fr

Pamatojums

Lai nodrošinātu labu finanšu pārvaldību, ir nepieciešams precizēt nosacījumus, kuri ir 
jāievēro, lai varētu izveidot finanšu instrumentu, kurš nav paredzēts šajā regulā. Šī 
precizējuma mērķis ir no vienas puses saglabāt elastību, kas nepieciešama, lai spētu rīkoties 
neparedzētos ekonomiskos apstākļos, bet no otras puses vienlaikus nodrošināt Eiropas 
Parlamenta demokrātisko kontroli.
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Grozījums Nr. 82
Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pasākumus, ko atbalsta, izmantojot 
finanšu instrumentus, izraugās pieteikumu 
iesniegšanas kārtībā un ievērojot
nozariskas diversifikācijas principu 
atbilstīgi 3. un 4. pantam, kā arī 
pakāpenisku ģeogrāfisku diversifikāciju 
starp dalībvalstīm.

1. Pasākumus, kuri ir tiesīgi uz atbalstu, 
izmantojot finanšu instrumentus, saskaņā 
ar šīs regulas 17. pantu izraugās 
pieteikumu iesniegšanas kārtībā un 
ievērojot nozarisku un ģeogrāfisku 
diversifikāciju starp dalībvalstīm, un tie 
atbilst visiem turpmāk minētajiem 
kritērijiem:
– tie atbilst stratēģijas "Eiropa 2020" 
mērķiem;
– tiem ir Eiropas pievienotā vērtība;
– tie nodrošina netraucētu konkurenci 
iekšējā tirgū;
– tie rada sviras/daudzkāršošanas efektu 
attiecībā uz Savienības atbalstu.

Or. xm

Grozījums Nr. 83
Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savienība, ikviena dalībvalsts un citi 
ieguldītāji var sniegt finansiālu atbalstu 
papildus piešķīrumiem, kas saņemti, 
izmantojot finanšu instrumentus, ar 
nosacījumu, ka Komisija piekrīt jebkādām 
izmaiņām darbību atbilstības kritērijos 
un/vai instrumenta ieguldījumu stratēģijā, 
kas var būt nepieciešama papildu 
piešķīruma dēļ.

2. Savienība, ikviena dalībvalsts un citi 
ieguldītāji var sniegt finansiālu atbalstu 
papildus piešķīrumiem, kas saņemti, 
izmantojot finanšu instrumentus, ar 
nosacījumu, ka Komisija to apstiprina.

Or. fr
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Grozījums Nr. 84
Regulas priekšlikums
15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Finanšu instrumenti tiecas saglabāt 
Savienības budžeta nodrošināto aktīvu 
vērtību. Tie var nest saprātīgu peļņu, lai 
sasniegtu citu partneru vai ieguldītāju 
mērķus.

3. Finanšu instrumenti tiecas saglabāt 
Savienības budžeta nodrošināto aktīvu 
vērtību. Tie var nest peļņu, bet negatīvi 
neietekmējot šajā regulā atbalstīto 
darbību īstenošanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 85
Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Finanšu instrumentus var kombinēt ar 
dotācijām, kas finansētas no Savienības 
budžeta, tostarp saskaņā ar šo regulu.

4. Finanšu instrumentus transportam var 
kombinēt ar dotācijām, kas finansētas no 
Savienības budžeta, tostarp saskaņā ar šo 
regulu, ja vien šīs dotācijas ir 
nepieciešamas projekta dzīvotspējai.

Or. fr

Grozījums Nr. 86
Regulas priekšlikums
15. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
XXXX/2012 [Jaunā finanšu regula] 
18. panta 2. punktu viena finanšu 
instrumenta radītos ieņēmumus un 
atmaksājumus piesaista minētajam finanšu 
instrumentam. Attiecībā uz finanšu 
instrumentiem, kas jau izveidoto 2007.–
2013. gada daudzgadu finanšu shēmas 
ietvaros, ieņēmumus un atmaksājumus no 
minētajā periodā uzsāktajām operācijām 

6. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 
XXXX/2012 [Jaunā finanšu regula] 
18. panta 2. punktu viena finanšu 
instrumenta radītos ieņēmumus un 
atmaksājumus piesaista minētajam finanšu 
instrumentam šīs regulas spēkā esamības 
laikā.
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2014.–2020. gadā piesaista finanšu 
instrumentam.

Or. fr

Grozījums Nr. 87
Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pieņem daudzgadu un gada 
darba programmas katrai nozarei. Komisija 
var pieņemt arī daudzgadu un gada darba 
programmas, kas aptver vairākas nozares.
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar
pārbaudes procedūru, kas minēta 
24. panta 2. punktā.

1. Komisija pieņem daudzgadu un gada 
darba programmas katrai nozarei. Komisija 
var pieņemt arī daudzgadu un gada darba 
programmas, kas aptver vairākas nozares.
Šos deleģētos aktus pieņem saskaņā ar šīs 
regulas 25. pantu.

Or. fr

Pamatojums

Daudzgadu un gada darba programmās Komisija var pieņemt politiskus lēmumus, kuri 
papildina šo regulu. Tāpēc referenti ierosina īstenošanas aktus aizstāt ar deleģētajiem 
aktiem, Eiropas Parlamentam uzņemoties labāku vadību attiecībā uz šiem jautājumiem.

Grozījums Nr. 88
Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Daudzgadu darba programmas izvērtē 
vismaz termiņa vidusposmā. Ja vajadzīgs, 
Komisija ar īstenošanas aktu daudzgadu 
īstenošanas programmu pārstrādā. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
24. panta 2. punktā.

2. Daudzgadu darba programmas izvērtē 
vismaz termiņa vidusposmā. Ja vajadzīgs, 
Komisija daudzgadu darba programmas
pārstrādā, izmantojot deleģētos aktus 
saskaņā ar šīs regulas 25. pantu.

Or. fr
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Pamatojums

Daudzgadu un gada darba programmās Komisija var pieņemt politiskus lēmumus, kuri 
papildina šo regulu. Tāpēc referenti ierosina īstenošanas aktus aizstāt ar deleģētajiem 
aktiem, Eiropas Parlamentam uzņemoties labāku vadību attiecībā uz šiem jautājumiem.

Grozījums Nr. 89
Regulas priekšlikums
17. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Transporta nozarē vismaz 4–5 % 
budžeta līdzekļu, kas paredzēti 5. panta 
1. punkta a) apakšpunktā, izmanto 
inovatīvu finanšu instrumentu veidā.

Or. fr

Grozījums Nr. 90
Regulas priekšlikums
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Daudzgadu darba programmas 
enerģētikas un telekomunikāciju jomā 
nosaka stratēģisku ievirzi kopējas 
ieinteresētības projektu jomā, un tajās var 
iekļaut konkrētus kopējas ieinteresētības 
projektus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 91
Regulas priekšlikums
17. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Rīkodamās saskaņā ar 1. punktā minēto 
procedūru, Komisija, izveidojot daudzgadu 
un gada darba programmas, nosaka atlases 

6. Rīkodamās saskaņā ar 1. punktā minēto 
procedūru, Komisija, izveidojot daudzgadu 
un gada darba programmas, nosaka atlases 
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un piešķiršanas kritērijus atbilstīgi 
mērķiem un prioritātēm, kas noteikti:

un piešķiršanas kritērijus atbilstīgi 
mērķiem un prioritātēm, kas noteikti šīs 
regulas 3. un 4. pantā un Regulā (ES) 
Nr. XXXX/2012 [TEN-T vadlīnijas], 
Regulā (ES) Nr. XXX 2012 [Eiropas 
energoinfrastruktūras vadlīnijas] vai 
Regulā (ES) Nr. XXX/2012 [INFSO 
vadlīnijas]. Katru projektu novērtē, 
pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

a) transportam — Regulā (ES) Nr. 
XXXX/2012 [TEN-T vadlīnijas];

a) darbības gatavības pakāpe projekta 
attīstības un sagatavošanas posmā un 
ierosinātās īstenošanas stabilitāte;

b) enerģētikai — Regulā (ES) Nr. 
XXXX/2012 [Eiropas
energoinfrastruktūras vadlīnijas];

b) Savienības atbalsta sviras efekts 
attiecībā uz publiskā un privātā sektora 
ieguldījumiem un vienoto tirgu;

c) telekomunikācijām — Regulā (ES) Nr. 
XXXX/2012 [INFSO vadlīnijas].

c) nepieciešamība pārvarēt konkrētus 
finanšu šķēršļus un tirgus finansējuma 
trūkumu saistībā ar projekta raksturu vai 
steidzamību;
d) izmaksas un ieguvumi, tostarp ietekme 
ekonomikas, sociālajā, siltumnīcefekta 
jomā un/vai cita ietekme uz vidi, un 
pieejamība;
e) attiecībā uz transporta un enerģētikas 
nozari — pārrobežu dimensija.

Or. en

Pamatojums

Atlases kritēriji būtu iepriekš jāformulē saskaņā ar spēkā esošās regulas 5. pantu (Regula 
Nr. 680/2007).

Grozījums Nr. 92
Regulas priekšlikums
17. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Darba programmas koordinē, lai 
izmantotu sinerģiju starp transporta, 
elektroenerģijas un telekomunikāciju 
nozarēm, jo sevišķi tādās jomās kā viedie 
elektrotīkli, elektriskais transports, 
intelektiskas un ilgtspējīgas transporta 

7. Darba programmas koordinē, lai 
izmantotu sinerģiju starp transporta, 
elektroenerģijas un telekomunikāciju 
nozarēm, jo sevišķi tādās jomās kā viedie 
elektrotīkli, elektriskais transports, 
intelektiskas un ilgtspējīgas transporta 
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sistēmas vai kopīgas piekļuves tiesības.
Var pieņemt daudznozariskus 
uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus.

sistēmas, kopīgas piekļuves tiesības vai 
infrastruktūru savienošana. Var pieņemt 
daudznozariskus uzaicinājumus iesniegt 
priekšlikumus ar nozaru finansējumu, kas 
noteikts 5. panta 1. punktā, proporcionāli 
katras nozares nozīmei paredzētajās 
darbībās.

Or. fr

Grozījums Nr. 93
Regulas priekšlikums
18. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsevišķo gada maksājumu indikatīvo 
grafiku paziņo attiecīgajiem dotāciju 
saņēmējiem un, ja tas attiecināms uz 
finanšu instrumentiem, attiecīgajām 
finanšu iestādēm.

Atsevišķo gada maksājumu indikatīvo 
grafiku paziņo attiecīgajiem dotāciju 
saņēmējiem, attiecīgajām dalībvalstīm un
Eiropas Parlamentam un, ja tas 
attiecināms uz finanšu instrumentiem, 
attiecīgajām finanšu iestādēm.

Or. fr

Grozījums Nr. 94
Regulas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apropriācijas, kas nav izlietotas līdz tā 
finanšu gada beigām, par kuru tās bijušas 
iekļautas, automātiski pārnes uz vienu 
gadu.

Apropriācijas, kas nav izlietotas līdz tā 
finanšu gada beigām, par kuru tās bijušas 
iekļautas, automātiski pārnes uz vienu gadu
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXXX/2012 
[Jaunā finanšu regula] 9. un 10. pantu.

Or. fr

Grozījums Nr. 95
Regulas priekšlikums
21. pants – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis attiecībā uz transporta un 
enerģētikas nozaru projektiem veic 
darbību tehnisko uzraudzību un finanšu 
kontroli, cieši sadarbojoties ar Komisiju, 
un apliecina to izdevumu patiesumu un 
atbilstību, kuri radušies saistībā ar 
projektiem vai projektu daļām. Dalībvalstis 
var lūgt Komisiju piedalīties pārbaudēs uz 
vietas.

Dalībvalstis veic darbību tehnisko 
uzraudzību un finanšu kontroli, cieši 
sadarbojoties ar Komisiju, un apliecina to 
izdevumu patiesumu un atbilstību, kuri 
radušies saistībā ar projektiem vai projektu 
daļām. Dalībvalstis var lūgt Komisiju 
piedalīties pārbaudēs uz vietas.

Or. fr

Pamatojums

Vienkāršības labad ir jāharmonizē noteikumi, kas saistīti ar dalībvalstu pienākumiem 
attiecībā uz trijām nozarēm.

Grozījums Nr. 96
Regulas priekšlikums
21. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Telekomunikāciju nozarē valstu 
regulatīvās iestādes veic visu iespējamo, 
lai nodrošinātu vajadzīgo tiesisko 
noteiktību un tādu investīciju vidu, lai 
atvieglināto to projektu īstenošanu, kas 
saņem Savienības finansiālo atbalstu 
saskaņā ar šo regulu.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Vienkāršības labad ir jāharmonizē noteikumi, kas saistīti ar dalībvalstu pienākumiem 
attiecībā uz trijām nozarēm.

Grozījums Nr. 97
Regulas priekšlikums
21. pants – 4. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izmantojot Eiropas transporta tīkla 
interaktīvo ģeogrāfiskās un tehniskās 
informācijas sistēmu (TENtec), dalībvalstis
regulāri informē Komisiju par rezultātiem, 
kas sasniegti kopīgu interešu projektu 
īstenošanā un par šajā nolūkā veiktajiem 
ieguldījumiem, tostarp par to, cik daudz 
atbalsta izlietots, lai sasniegtu klimata 
pārmaiņu mērķus.

Izmantojot Eiropas transporta tīkla 
interaktīvo ģeogrāfiskās un tehniskās 
informācijas sistēmu (TENtec), dalībvalstis
katru gadu informē Komisiju par 
rezultātiem, kas sasniegti kopīgu interešu  
projektu īstenošanā un par šajā nolūkā 
veiktajiem ieguldījumiem, tostarp par to, 
cik daudz atbalsta izlietots, lai sasniegtu 
klimata pārmaiņu mērķus.

Or. fr

Grozījums Nr. 98
Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komiteja nodrošina horizontālu pārskatu 
pār 18. pantā minētajām darba 
programmām, lai nodrošinātu konsekvenci 
un starpnozaru sinerģiju apzināšanu un 
izmantošanu.

3. Komiteja nodrošina horizontālu pārskatu 
pār 17. pantā minētajām darba 
programmām, lai nodrošinātu konsekvenci 
un starpnozaru sinerģiju apzināšanu un 
izmantošanu, un jo īpaši tā cenšas 
nodrošināt, lai, nosakot līdzfinansējuma 
apjomu darbībām, kam raksturīga nozaru 
savstarpēja sinerģija, ieguldījums no 
katras nozares finansiālā piešķīruma 
daudznozariskos uzaicinājumos iesniegt 
priekšlikumus būtu taisnīgs. 

Or. fr

Pamatojums

Komitejai būtu jācenšas arī rast pienācīgus finansēšanas risinājumus attiecībā uz sinerģijām 
un daudznozariskiem aicinājumiem iesniegt priekšlikumus.

Grozījums Nr. 99
Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas 
minētas 20. pantā, Komisijai piešķir uz
nenoteiktu laikposmu, sākot no dienas, 
kad šī regula stājas spēkā.

2. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas 
minētas 5., 17. un 20. pantā, Komisijai 
piešķir uz 2014.–2020. gada daudzgadu 
finanšu shēmas laiku.

Or. fr

Grozījums Nr. 100
Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā līdz 2018. gada vidum
Komisija sagatavo novērtējuma ziņojumu 
par to, kā sasniegti visu pasākumu mērķi
(rezultātu un ietekmes līmenī), cik efektīvi 
izmantoti resursi un kāda ir Eiropas 
pievienotā vērtība, ņemot vērā iespējamo 
lēmumu par pasākumu atjaunošanu, 
grozīšanu vai apturēšanu. Bez tam 
novērtējumā aplūko arī vienkāršošanas 
iespējas, iekšējo un ārējo konsekvenci, to, 
vai visi mērķi vēl aizvien ir būtiski, kā arī 
to, kā pasākumi nāk par labu Savienības 
prioritātēm — gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei. Tajā ņem vērā 
rezultātus novērtējumiem par iepriekšējo 
pasākumu ilgtermiņa ietekmi.

1. Ne vēlāk kā līdz 2017. gada 
31. decembrim Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam novērtējuma ziņojumu par 
to, kā sasniegti visu pasākumu mērķi
(rezultātu un ietekmes līmenī), cik efektīvi 
izmantoti resursi un kāda ir Eiropas 
pievienotā vērtība, ņemot vērā iespējamo 
lēmumu par pasākumu atjaunošanu, 
grozīšanu vai apturēšanu. Bez tam 
novērtējumā aplūko arī vienkāršošanas 
iespējas, iekšējo un ārējo konsekvenci, to, 
vai visi mērķi vēl aizvien ir būtiski, kā arī 
to, kā pasākumi nāk par labu Savienības 
prioritātēm — gudrai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai izaugsmei. Tajā ņem vērā 
rezultātus novērtējumiem par iepriekšējo 
pasākumu ilgtermiņa ietekmi.

Or. fr

Grozījums Nr. 101
Regulas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija īsteno informācijas un 
komunikācijas pasākumus par Eiropas 

2. Komisija īsteno informācijas un 
komunikācijas pasākumus par Eiropas 
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infrastruktūras savienošanas instrumenta 
projektiem un rezultātiem. Turklāt no 
budžeta, kas saskaņā ar šo regulu 
piešķirts komunikācijai, sedz arī 
korporatīvo komunikāciju par Savienības 
politiskajām prioritātēm.

infrastruktūras savienošanas instrumenta 
projektiem un rezultātiem. 

Or. fr

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
Pielikums – 1. daļa – a apakšpunkts – Horizontālās prioritātes

Komisijas ierosinātais teksts

Inovatīva pārvaldība & pakalpojumi Vienotā Eiropas gaisa telpa (SESAR)

Inovatīva pārvaldība & pakalpojumi
Satiksmes pārvaldības sistēmas autoceļiem, 
dzelzceļam un iekšējiem ūdensceļiem (ITS, 
ERTMS, RIS)

Inovatīva pārvaldība & pakalpojumi Pamattīkla ostas un lidostas

Grozījums

Inovatīva pārvaldība & pakalpojumi Vienotā Eiropas gaisa telpa (SESAR)

Inovatīva pārvaldība & pakalpojumi
Satiksmes pārvaldības sistēmas autoceļiem, 
dzelzceļam un iekšējiem ūdensceļiem (ITS, 
ERTMS, RIS un VTMIS)

Inovatīva pārvaldība & pakalpojumi Pamattīkla ostas un lidostas, jūras 
transporta maģistrāles

Or. fr

Pamatojums

Tā kā jūras transporta maģistrāles un VTMIS ir galvenie ES transporta sistēmas elementi, tie 
būtu jānosaka par horizontālajām prioritātēm.
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Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
Pielikums – III a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Saraksts ar iepriekš noteiktiem projektiem, kam raksturīgas sinerģijas starp vismaz divām 
Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta nozarēm

Transportlīdzekļiem paredzētas nefosilās enerģijas un tīrās enerģijas (piem., 
elektroenerģijas vai ūdeņraža) apgādes tīklu izvēršana
Viedo tīklu īstenošana, izmantojot jaunas vai esošās transporta un telekomunikāciju 
infrastruktūras
Transporta infrastruktūras objektu (piem., tuneļu, tiltu u. c.) izmantošana, lai izveidotu 
jaunus starpsavienojumus, kas palielinātu elektroenerģijas jaudu, ieviestu jaunus gāzes 
koridorus vai telekomunikāciju tīklus.

Or. xm

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar grozījumu Nr. 56 par 7. panta 4. punktu (jauns). Šajā jaunajā 
pielikumā izklāstīts vēlamais saraksts ar iepriekš noteiktiem "sinerģijas projektiem", kuri ir 
tiesīgi saņemt ES atbalstu. Tas projektu virzītājiem dos vairāk norādījumu nākt klajā ar 
pasākumiem, kam raksturīga sinerģija starp trijām nozarēm.
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PASKAIDROJUMS

Regulas, ar ko ierosina izveidot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, mērķis ir:

– piesaistīt līdzekļus transporta, enerģētikas un telekomunikāciju infrastruktūras projektiem ar 
Eiropas pievienoto vērtību, lai izveidotu integrētus Eiropas tīklus, kas nodrošinātu iepriekš 
minēto infrastruktūru vienlīdzīgu un augsta līmeņa darbību visā Savienības teritorijā;

– Eiropas līmenī centralizēt un vienkāršot šajā regulā paredzēto līdzekļu piešķiršanu un 
noteikt šo līdzekļu piešķiršanas nosacījumus, tajā pašā laikā izmantojot sinerģijas starp trijām 
nozarēm; 

– racionāli piešķirt līdzekļus tiešā atbalsta veidā un izmantot jaunus finanšu instrumentus, kas 
iesaista tirgu un palielina ES līdzekļu efektivitāti;

– no finansiālā, tehniskā un darbības viedokļa labāk integrēt kohēzijas valstis, iesaistot daļu 
no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējuma saskaņā ar Kohēzijas fonda 
noteikumiem transporta nozarē.

Lai panāktu progresu ekonomikas, sociālajā un vides jomā pašreizējās dziļās krīzes apstākļos, 
ir:

– jāatjauno publisko finanšu līdzsvarotība;
– jāpalielina Eiropas ekonomikas konkurētspēja;
– jāpanāk ilgtspējīga, iekļaujoša un līdzsvarota izaugsme.

Šajā sakarībā referenti stingri atbalsta šo regulu, kas paredz izveidot Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu, kurš lielā mērā sekmēs izaugsmes un konkurētspējas mērķa 
sasniegšanu transporta, enerģētikas un telekomunikāciju nozarēs šādos trīs veidos:

– pirmkārt, sniedzot sabiedriskā transporta inženierijas nozarei līdzekļus, kas nepieciešami 
infrastruktūras projektu īstenošanai, un palielinot lielo ekonomikas nozaru dinamiku gan 
īstenošanas, gan ekspluatācijas un uzturēšanas posmos;

– otrkārt, attiecīgajās nozarēs sekmējot pētniecību, tehnoloģiju nodošanu un attīstību (finanšu 
un darbības), kas ļaus Eiropai saglabāt pasaules līderpozīciju šajās jomās;

– treškārt, nodrošinot Eiropas Savienībā stabilas, efektīvas un drošas transporta, enerģētikas 
un telekomunikāciju sistēmas, kas sekmēs ES ekonomikas vispārējo konkurētspēju, 
Savienības līdzsvarotu un integrētu darbību, uzlabojot tās sniegumu ekonomikas, sociālajā un 
vides jomā, un veicinās tās teritoriālo integrāciju.

Tiek lēsts, ka līdz 2020. gadam Savienībā nepieciešamais finansējums ir:
– Eiropas transporta tīkliem — EUR 500 mljrd., no kuriem EUR 250 mljrd. nepieciešami, lai 
novērstu šaurās vietas un izveidotu trūkstošos posmus, jo īpaši pārrobežu posmus;
– Eiropas enerģētikas tīkliem — EUR 200 mljrd.;
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– platjoslas izvēršanai un pakalpojumu platformai — EUR 270 mljrd.

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansējums ir EUR 50 mljrd., tāpēc:
– rūpīgi jāizraugās infrastruktūras atkarībā no to Eiropas pievienotās vērtības un saskaņotības 
ar stratēģiju „Eiropa 2020”;
– jānodrošina instrumenta efektīva un koordinēta pārvaldība Eiropas Savienības iestāžu 
līmenī;
– cieši jāsadarbojas ar visiem iesaistītajiem dalībniekiem (dalībvalstīm, reģioniem, vietējām 
un reģionālajām pašvaldībām, un par projektu īstenošanu atbildīgajām personām);
– savstarpēji jāsadarbojas pašām Eiropas iestādēm (Komisijai, Padomei un Parlamentam);
– īpaša uzmanība jāvelta kohēzijas valstīm, kurām ir lielas vajadzības, bet ierobežoti līdzekļi;
– jāoptimizē tradicionālo intervences pasākumu un jauno finanšu instrumentu finansējums:

 dotācijas būtu jāizmanto tikai attiecībā uz projektiem, no kuriem gūst mazus 
ieņēmumus vai tos vispār negūst, un līdzfinansējuma apjoms ir jānosaka atbilstīgi 
noteiktajiem mērķiem un prioritātēm, dalībnieku un tirgus vēlmēm, un operāciju 
raksturam;

 inovatīviem finanšu instrumentiem būtu jārada iespēja iesaistīt tirgus, vienlaikus 
nodrošinot, ka:
o tiek ievērotas Savienības intereses un darbības ir pareizas un objektīvas;
o tiek saglabāts ievērojams sviras efekts;
o netiek traucēta konkurence un tirgus darbība.

– šī regula jāiekļauj nākamajā daudzgadu finanšu shēmā, kas nodrošinās ciešu koordināciju ar 
citiem finanšu instrumentiem, kas vērsti uz tiem pašiem mērķiem, konkrēti, ar:

 pētniecības un inovācijas pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”,
 reģionālo un kohēzijas politiku.

Ņemot vērā iepriekš minēto, referenti uzskata, ka attiecībā uz daudzgadu un gada 
programmām ir jāizstrādā deleģētie akti. Tajā ir jāiesaista Parlaments, jo šajā sakarībā tiek 
pieņemti politiski lēmumi (piemēram, par publicējamajiem uzaicinājumiem iesniegt 
priekšlikumus) un var pieņemt papildu specifiskus noteikumus par kopīgu interešu projektu 
iesniegšanu, un tie, iespējams, aizstās pamata aktu. Turklāt enerģētikas un telekomunikāciju 
nozarēs nav izstrādāts saraksts ar finansējamajiem kopīgu interešu projektiem, un tas nozīmē, 
ka Komisijai var būt pārāk liela rīcības brīvība.

Šajā instrumentā ietvertajām trīs nozarēm ir stratēģiska nozīme attiecībā uz Savienības un tās 
iedzīvotāju nākotni.

I – Transporta nozarē

Šī nozare ir atkarīga no visu Savienības reģionu fiziskas sasaistes un personu pārvietošanās un 
preču aprites spējas, bez kuras nebūtu iespējama attīstība un no kuras ir atkarīga Savienības 
teritoriālā līdzsvarotība. Jāuzsver arī, ka visas Eiropas rūpniecības nozares, kas cieši saistītas 
ar transportu (piem., automobiļu nozare, aviācija, dzelzceļa nozare, kosmosa nozare un 
transporta sistēmas) joprojām ieņem pasaules līderpozīcijas un ir būtiska Savienības 
ekonomiskā potenciāla daļa.

Cits būtisks elements, kas ir raksturīgs efektīviem transporta tīkliem, ir to ieguldījums 
konkurētspējā. Jau 1993. gadā toreizējais Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žaks Delors 
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Baltajā grāmatā par izaugsmi, konkurētspēju un nodarbinātību1 lēsa, ka — lai radītu 15 
miljonus darbavietu un stimulētu ekonomikas izaugsmi, transporta tīklu jomā līdz 2000. 
gadam nepieciešamais finansējums sasniedz ECU 220 miljardus2, no kuriem ECU 82 miljardi 
paredzēti prioritārajiem projektiem.

Divdesmit gadus vēlāk un līdzīgas ekonomiskās krīzes apstākļos Komisija ierosinājusi 
transporta nozarei piešķir par 50 miljardiem mazāku summu (31,7 miljardus eiro), un tas ir 
tagad, Savienībā, kuras dalībvalstu skaits un vajadzības ir ievērojami palielinājušās.

Referenti uzskata, ka, lai radītu transporta nozarē vēlamo sviras efektu, ideālā gadījumā būtu 
jānodrošina vismaz 10 % no aplēstajām vajadzībām (EUR 500 mljrd. TEN-T vajadzībām līdz 
2020. gadam).
Lai rastu risinājumu ierobežoto līdzekļu problēmai, Komisija skaidri ierosinājusi Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumentu vērst uz tiem projektiem, kuri ir pietiekami rūpīgi 
izstrādāti finansējuma saņemšanai nākamajā daudzgadu finanšu shēmas periodā, kuriem ir 
augsta ES pievienotā vērtība un kuri attiecas uz horizontāliem jautājumiem vai ilgtspējīgiem 
transporta veidiem, piem., dzelzceļu vai iekšējiem ūdensceļiem. Priekšlikuma pielikumā 
izklāstītajā sarakstā jau definēts ierobežots skaits iespējamo projektu, jo īpaši koridoru 
projekti, kuri finansējami, izmantojot 85 % no Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentam pieejamās naudas summas. Tomēr uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus arī 
turpmāk tiks saglabāts konkurences princips, jo pieejamie naudas līdzekļi nav pietiekami, lai 
finansētu visus pielikumā minētos projektus.

Referenti atzinīgi vērtē koridoru pieejas ieviešanu, kas ir ievērojams uzlabojums to TEN-T 
30 projektu vadībā, kurus izraudzījās 2004. gadā pēc to lielās nozīmības tādā aspektā kā 
starpvalstu satiksmes plūsmas, kohēzija un ilgtspējīga attīstība. Referenti šajā posmā un kā 
sākuma punktu vēlas stingri atbalstīt desmit iepriekš definēto koridoru un citu posmu 
projektus, ko minējusi Komisija, un ierosina tikai veikt nelielas izmaiņas horizontālajās 
prioritātēs, tām pievienojot arī „jūras maģistrāles”, lai šī koncepcija arī turpmāk būtu TEN-T 
prioritāte, kā arī „jūras ceļu intelektiskas transporta sistēmas pakalpojumus”. 
Turklāt, ja Padome piekrīt ievērojami samazināt finansējumu, būtu ievērojami jāpārskata 
pielikuma I daļā izklāstītais saraksts ar iepriekš definētiem transporta projektiem.

Visbeidzot, Kohēzijas fonda finansējuma daļas izmantošana Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentā jāuzskata par iespēju attiecīgajām valstīm. Šī finansējuma daļa ļaus 
izveidot labākus savienojumus ar lielajiem Eiropas tīkliem, tādējādi nostiprinot attiecīgo 
valstu konkurētspēju un integrāciju Eiropas Savienībā. Taču jāņem vērā šo valstu īpašais 
stāvoklis finansiālā un darbības ziņā un jo īpaši attiecībā uz principu „izmantojiet finansējumu 
vai zaudēsiet to”. Risinot dažus trūkumus saistībā ar administratīvo spēju, tehniskajai 
palīdzībai, kas paredzēta, lai sniegtu atbalstu projektu inženierijā kohēzijas valstīs, būtu jāļauj 
šīs valstīm pilnā mērā izmantot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta 
priekšrocības.

II – Enerģētikas nozarē

                                               
1 COM (93)700
2 1 ECU 1999. gada 1. janvārī bija līdzvērtīgs EUR 1.
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Lai nodrošinātu infrastruktūras attīstību, Eiropas Savienībai turpmākajos gados būs jārisina 
vairāki svarīgi uzdevumi:

- savstarpēja atkarība/neatkarība un solidaritāte ES energoapgādes jomā (drošība, 
stabilitāte);

- viedu un efektīvu energotaupīgu tīklu ieviešana;
- jaunu atjaunojamās enerģijas tīklu attīstīšana, kā arī to savienošana ar parastajiem 

tīkliem.

Enerģētikas nozarē trūkstošā ieguldījuma summa, kas lēsta vairāk nekā EUR 200 mljrd., un 
iekšējā tirgus izveides kavēšanās ir galvenie šķēršļi stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanai. 

Tāpēc referenti uzskata, ka, optimizējot sviras efektu katram enerģētikas nozarē ieguldītajam 
eiro, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam būtu visaugstākā vērtība. Šajā 
sakarība arī finanšu instrumentu plašāka izmantošana sniegs papildu priekšrocības, lai 
palielinātu un piesaistītu privātā sektora finansējumu, izmantojot tirgus instrumentus, kas ir 
priekšnoteikums infrastruktūras attīstībai laikā, kad finansējums ir ierobežots. 

Dotācijas var izmantot un tās būtu jāizmanto kā pats pēdējais līdzeklis attiecībā uz 
prioritārajiem projektiem, kuri nav komerciāli dzīvotspējīgi, bet kuriem ir pozitīvas papildu 
sekas, un tas jādara, netraucējot joprojām attīstības stadijā esošajam enerģijas tirgum un 
neradot mākslīgu konkurenci ar privātiem resursiem. 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments darbosies kā līdzeklis, lai mazinātu plaisu 
starp jaunas un modernizētas infrastruktūras nepieciešamību un 2020. gadā sasniedzamajiem 
klimata jomas mērķiem, ar nosacījumu, ka prioritātes tiks ievērotas visā Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instrumenta īstenošanas posmā.

III – Telekomunikāciju nozarē

Uz pieprasījumu balstīta platjoslas izvēršana ir stratēģiska izvēle, kas jāizdara, lai pabeigtu 
vienotā tirgus izveidi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā un sasniegtu 
digitalizācijas programmas mērķus.

Tāpēc prioritāte piešķirama Eiropas digitālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei; Eiropas 
ātrgaitas pamattīklam, kas savieno valsts pārvaldes iestādes; pārrobežu e-pārvaldības 
pakalpojumu sniegšanai (piem., pārrobežu e-iepirkuma, e-tiesiskuma un e-veselības 
pakalpojumi); piekļuves nodrošināšanai publiskā sektora informācijai, tostarp Eiropas 
kultūras mantojuma digitālajiem resursiem, data.eu un daudzvalodu resursiem; drošumam un 
drošībai (drošāks internets un kritisko pakalpojumu infrastruktūras) un viediem enerģijas 
pakalpojumiem. 

Referenti uzskata, ka finanšu instrumentiem vajadzētu būt vienīgajam īstenošanas 
mehānismam, ar ko atbalsta platjoslas izvēršanu saskaņā ar Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu. Finanšu instrumentiem ir vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar 
dotācijām, tostarp daudz lielāks sviras efekts, kas nozīmē, ka ar tiem var nodrošināt platjoslas 
pakalpojumus vairāk mājsaimniecību, izmantojot vienu un to pašu finansējuma apjomu. 
Publiskā sektora atbalsta programmām pēc to apstiprināšanas jābūt vērstām uz to, lai radītu 
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pozitīvas papildu sekas, piem., vietējās vai lauku ekonomikas attīstība, lielāka konkurētspēja 
un darbavietu radīšana.

IV – Sinerģijas

Referenti atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par vienotu instrumentu, kas aptver trīs 
nozares, tādējādi mazinot ar programmas pārvaldību saistītos administratīvos izdevumus. 
Taču referenti uzskata, ka būtu jāturpina stimulēt sinerģijas starp enerģētikas, transporta un 
telekomunikāciju nozarēm. Lai mudinātu projektu virzītājus nākt klajā ar darbībām, kurām ir 
raksturīgas iespējamas sinerģijas starp trijām nozarēm, referenti ierosina precīzāk formulēt 
punktus par sinerģijām un it īpaši par darbību atbilstības kritērijiem, līdzfinansējuma apjomu 
un pārvaldības un finanšu noteikumiem. Pielikuma IV daļā ir iekļauts jauns pagaidu saraksts 
ar iepriekš definētiem projektiem, kam raksturīgas iespējamas sinerģijas. 

Visbeidzot, referenti uzskata, ka, nodrošinot pārredzamu, sinerģētisku, vienkāršotu, 
centralizētu un uz nosacījumiem balstītu pārvaldību, Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instruments ļautu sasniegt optimālu tā ES finansējuma efektivitāti, kas kalpo Savienības 
lielajām politikas prioritātēm transporta, enerģētikas un telekomunikāciju jomā. 

Ierosināto grozījumu mērķis nav iekļaut jaunus elementus, bet gan paskaidrot mērķi. Referenti 
uzskata, ka regulai par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu ir jābūt lakoniskai.

Risinot sarunas par nākamo daudzgadu finanšu shēmu, referenti pirmām kārtām raudzīs, lai 
šim instrumentam tiktu piešķirti ievērojami budžeta un darbības līdzekļi. Šo līdzekļu 
samazinājuma dēļ instruments zaudētu savu sākotnējo nozīmi, un tiktu nopietni apdraudēta 
Savienības izaugsmes un konkurētspējas politika.


