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Grozījums Nr.  1 

Daniela Aiuto, Marco Valli, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, 

Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi 

EFDD grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta transporta pīlārs pēc 2020. gada 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

18.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 18.a mudina dalībvalstis iesniegt EISI 

satvarā īstenojamus projektus tā, lai tie 

papildinātu un par liekiem nepadarītu 

projektus, kas saņem ESI fondu 

līdzfinansējumu, ņemot vērā visa to 

teritorijā esošā transporta tīkla vajadzības 

kopumā; 

Or. en 



 

AM\1154640LV.docx PE621.626v01-00 } 

 PE621.629v01-00 } 

 PE621.630v01-00 } RC1 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

29.5.2018  B8-0242/2018 }  

 B8-0245/2018 }  

 B8-0246/2018 } RC1/Groz. Nr. 2 

Grozījums Nr.  2 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Rosa D’Amato, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, 

Eleonora Evi, Tiziana Beghin, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi 

EFDD grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta transporta pīlārs pēc 2020. gada 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

19. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

19. atgādina — lai pabeigtu transporta 

pamattīkla izveidi Eiropas Savienībā un 

īstenotu politikas prioritātes, arī turpmāk 

būs nepieciešama attiecīgo iedzīvotāju un 

ieinteresēto personu iesaistīšana lēmumu 

pieņemšanā, pārredzamība, izvērtējot un 

uzraugot projektu īstenošanu no finanšu un 

vides viedokļa, kā arī dažādu transporta 

veidu integrācijas uzlabošana un 

vairākveidu pārvadājumu veicināšana; 

19. atgādina — lai pabeigtu transporta 

pamattīkla izveidi Eiropas Savienībā un 

īstenotu politikas prioritātes, arī turpmāk 

būs nepieciešama attiecīgo iedzīvotāju un 

ieinteresēto personu iesaistīšana lēmumu 

pieņemšanā, pārredzamība, izvērtējot un 

uzraugot projektu īstenošanu no finanšu un 

vides viedokļa, kā arī dažādu transporta 

veidu integrācijas uzlabošana un 

vairākveidu pārvadājumu veicināšana; 

uzsver, ka ir svarīgi ir atkārtoti izvērtēt 

tādus īstenošanas stadijā esošus EISI 

projektus, kuri ir pretrunīgi un nesniedz 

reālu ekonomisko, sociālo un vides 

pievienoto vērtību attiecīgajām 

dalībvalstīm;  

Or. en 

 

 


