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Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) W następstwie wspólnego 

komunikatu w sprawie poprawy 

mobilności wojskowej w Unii Europejskiej 

z listopada 2017 r.24, w planie działania na 

rzecz mobilności wojskowej – przyjętym 

w dniu 28 marca 2018 r. przez Komisję 

i Wysokiego Przedstawiciela Unii do 

Spraw Zagranicznych i Polityki 

Bezpieczeństwa 25– podkreślono, iż 

polityka w zakresie infrastruktury 

transportowej stanowi okazję do 

zwiększenia efektów synergii między 

potrzebami w zakresie obronności 

a transeuropejską siecią transportową 

(TEN-T). W planie działania wskazano, że 

do połowy 2018 r. Rada proszona jest 

o przeanalizowanie i zatwierdzenie 

wymogów wojskowych w odniesieniu do 

infrastruktury transportowej oraz że 

do 2019 r. służby Komisji określą części 

transeuropejskiej sieci transportowej 

odpowiednie dla transportu wojskowego, 

z uwzględnieniem koniecznej 

modernizacji istniejącej infrastruktury. 

Finansowanie przez Unię realizacji 

projektów podwójnego zastosowania 

powinno odbywać się za pośrednictwem 

programu w oparciu o szczegółowe 

programy prac określające stosowne 

wymogi ustalone w kontekście planu 

działania. 

skreśla się 
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24 JOIN(2017) 41  

25 JOIN(2018) 5  
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a – podpunkt ii 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) dostosowanie sieci TEN-T do 

potrzeb w zakresie mobilności wojskowej; 

skreśla się 

Or. en 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Jeśli chodzi o kwoty przeniesione 

z Funduszu Spójności, 30 % tych kwot 

udostępnia się niezwłocznie wszystkim 

państwom członkowskim kwalifikującym 

się do otrzymania środków z Funduszu 

Spójności na sfinansowanie projektów 

w dziedzinie infrastruktury transportowej 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, 

z uwzględnieniem w pierwszej kolejności 

połączeń transgranicznych i brakujących 

połączeń. Do dnia 31 grudnia 2023 r. 

wybór projektów kwalifikujących się do 

finansowania odbywa się z zachowaniem 

krajowych alokacji z Funduszu Spójności 

w odniesieniu do 70 % przeniesionych 

zasobów. Począwszy od dnia 1 stycznia 

2024 r., przeniesione na rzecz programu 

środki, których nie przewidziano na 

realizację projektu w dziedzinie 

infrastruktury transportowej, zostaną 

przekazane wszystkim państwom 

członkowskim kwalifikującym się do 

otrzymania środków z Funduszu Spójności 

na sfinansowanie projektów w dziedzinie 

infrastruktury transportowej zgodnie 

z niniejszym rozporządzeniem. 

8. Jeśli chodzi o kwoty przeniesione 

z Funduszu Spójności, 40% tych kwot 

udostępnia się niezwłocznie wszystkim 

państwom członkowskim kwalifikującym 

się do otrzymania środków z Funduszu 

Spójności na sfinansowanie projektów 

w dziedzinie infrastruktury transportowej 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, 

z uwzględnieniem w pierwszej kolejności 

połączeń transgranicznych i brakujących 

połączeń. Do dnia 31 grudnia 2023 r. 

wybór projektów kwalifikujących się do 

finansowania odbywa się z zachowaniem 

krajowych alokacji z Funduszu Spójności 

w odniesieniu do 60% przeniesionych 

zasobów. Począwszy od dnia 1 stycznia 

2024 r., przeniesione na rzecz programu 

środki, których nie przewidziano na 

realizację projektu w dziedzinie 

infrastruktury transportowej, zostaną 

przekazane wszystkim państwom 

członkowskim kwalifikującym się do 

otrzymania środków z Funduszu Spójności 

na sfinansowanie projektów w dziedzinie 

infrastruktury transportowej zgodnie 

z niniejszym rozporządzeniem. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) W ramach celu szczegółowego, 

o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) ppkt 

(ii): działania lub konkretne zadania 

w ramach działania, wspierające 

infrastrukturę transportową w sieci TEN-

T w celu dostosowania jej do wymogów 

dotyczących mobilności wojskowej, 

służące umożliwieniu podwójnego, 

cywilno-wojskowego, zastosowania 

infrastruktury. 

skreśla się 

Or. en 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część II – akapit 1 – tiret 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– 60 % dla działań wymienionych w 

art. 9 ust. 2 lit. a): „działania dotyczące 

wydajnych i wzajemnie połączonych 

sieci”; 

– 80% dla działań wymienionych w 

art. 9 ust. 2 lit. a): „działania dotyczące 

wydajnych i wzajemnie połączonych 

sieci”; 

Or. en 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część II – akapit 1 – tiret 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– 40 % dla działań wymienionych w 

art. 9 ust. 2 lit. b): „działania związane z 

inteligentną, zrównoważoną, sprzyjającą 

włączeniu społecznemu, bezpieczną i 

chronioną mobilnością”. 

– 20% dla działań wymienionych w 

art. 9 ust. 2 lit. b): „działania związane z 

inteligentną, zrównoważoną, sprzyjającą 

włączeniu społecznemu, bezpieczną i 

chronioną mobilnością”. 

Or. en 

 


