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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0409/3 

Módosítás  3 

Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) „A katonai mobilitás javítása az 

Európai Unióban” című közös 

közlemény24 2017 novemberi kibocsátását 

követően a Bizottság és az Unió külügyi és 

biztonságpolitikai főképviselője által 2018 

március 28-án elfogadott, a katonai 

mobilitásra vonatkozó cselekvési terv25 

kiemelte, hogy a közlekedési 

infrastruktúrára vonatkozó politika 

egyértelmű lehetőséget kínál a védelmi 

szükségletek és a TEN-T közötti 

szinergiák növelésére. A cselekvési terv 

értelmében 2018 közepéig fel kell kérni a 

Tanácsot a közlekedési infrastuktúrával 

kapcsolatos katonai követelmények 

megvizsgálására és jóváhagyására, a 

bizottsági szolgálatoknak pedig 2019-ig 

rögzíteniük kell, hogy melyek a 

transzeurópai közlekedési hálózat katonai 

célú szállításra is alkalmas részei, 

figyelemmel a meglévő infrastruktúra 

szükség szerinti korszerűsítésére is. A 

kettős felhasználású projektek 

végrehajtásának uniós finanszírozását a 

programon keresztül, a cselekvési tervnek 

megfelelő és az alkalmazandó 

követelményeket rögzítő speciális 

munkaprogramok segítségével kell 

végrehajtani. 

törölve 

_________________  

24 JOIN(2017) 41  
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Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0409/4 

Módosítás  4 

Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – a pont – ii pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. a TEN-T hálózatok hozzáigazítása 

a katonai mobilitási igényekhez; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0409/5 

Módosítás  5 

Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 8 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A Kohéziós Alapból 

átcsoportosított összeg 30 %-át közvetlenül 

hozzáférhetővé kell tenni a Kohéziós 

Alapból történő támogatásra jogosult 

valamennyi tagállam számára közlekedési 

infrastrukturális projektek e rendelet 

szerinti finanszírozására, előnyben 

részesítve a határon átnyúló és a hiányzó 

összeköttetéseket. 2023. december 31-ig a 

finanszírozásra jogosult projektek 

kiválasztása során figyelembe kell venni a 

Kohéziós Alap szerinti nemzeti 

allokációkat az átcsoportosítandó források 

70 %-a tekintetében. 2024. január 1-jétől 

kezdődően a programhoz átcsoportosított 

azon forrásokat, amelyeket nem kötöttek le 

egy adott közlekedési infrastrukturális 

projekthez, a Kohéziós Alapból történő 

támogatásra jogosult valamennyi tagállam 

számára hozzáférhetővé kell tenni 

közlekedési infrastrukturális projektek e 

rendelet szerinti finanszírozására. 

(8) A Kohéziós Alapból 

átcsoportosított összeg 40%-át közvetlenül 

hozzáférhetővé kell tenni a Kohéziós 

Alapból történő támogatásra jogosult 

valamennyi tagállam számára közlekedési 

infrastrukturális projektek e rendelet 

szerinti finanszírozására, előnyben 

részesítve a határon átnyúló és a hiányzó 

összeköttetéseket. 2023. december 31-ig a 

finanszírozásra jogosult projektek 

kiválasztása során figyelembe kell venni a 

Kohéziós Alap szerinti nemzeti 

allokációkat az átcsoportosítandó források 

60%-a tekintetében. 2024. január 1-jétől 

kezdődően a programhoz átcsoportosított 

azon forrásokat, amelyeket nem kötöttek le 

egy adott közlekedési infrastrukturális 

projekthez, a Kohéziós Alapból történő 

támogatásra jogosult valamennyi tagállam 

számára hozzáférhetővé kell tenni 

közlekedési infrastrukturális projektek e 

rendelet szerinti finanszírozására. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0409/6 

Módosítás  6 

Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) A 3. cikk (2) bekezdése a) 

pontjának ii. alpontjában említett egyedi 

célkitűzések: olyan intézkedések vagy egy 

intézkedésen belüli speciális 

tevékenységek, amelyek a TEN-T hálózat 

közlekedési infrastruktúrájának a katonai 

követelményekhez történő hozzáigazítását 

támogatják oly módon, hogy az alkalmas 

legyen polgári-katonai kettős 

felhasználásra. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0409/7 

Módosítás  7 

Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 1 bekezdés – 1 franciabekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– 60 % a 9. cikk (2) bekezdésének a) 

pontjában felsorolt intézkedésekre: „A 

hatékony és összekapcsolt hálózatokra 

vonatkozó intézkedések”; 

– 80% a 9. cikk (2) bekezdésének a) 

pontjában felsorolt intézkedésekre: „A 

hatékony és összekapcsolt hálózatokra 

vonatkozó intézkedések”; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0409/8 

Módosítás  8 

Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – II rész – 1 bekezdés – 2 franciabekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– 40% a 9. cikk (2) bekezdésének b) 

pontjában felsorolt intézkedésekre: „Az 

intelligens, fenntartható, inkluzív, 

biztonságos és zavartalan mobilitásra 

vonatkozó intézkedések”. 

– 20% a 9. cikk (2) bekezdésének b) 

pontjában felsorolt intézkedésekre: „Az 

intelligens, fenntartható, inkluzív, 

biztonságos és zavartalan mobilitásra 

vonatkozó intézkedések”. 

Or. en 

 


