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Amendamentul  3 

Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei  

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Ca urmare la Comunicarea 

comună privind îmbunătățirea mobilității 

militare în UE din noiembrie 201724, 

planul de acțiune privind mobilitatea 

militară adoptat la 28 martie 2018 de 

către Comisie și Înaltul Reprezentant al 

Uniunii pentru afaceri externe și politica 

de securitate25 a subliniat faptul că 

politica privind infrastructura de 

transport oferă o oportunitate clară 

pentru a mări sinergiile între nevoile în 

materie de apărare și TEN-T. Planul de 

acțiune prevede că, până la jumătatea 

anului 2018, Consiliul este invitat să 

evalueze și să valideze cerințele militare 

legate de infrastructura de transport și că, 

până în 2019, serviciile Comisiei vor 

identifica părțile rețelei transeuropene de 

transport adecvate pentru transportul 

militar, inclusiv modernizările necesare 

ale infrastructurii existente. Finanțarea 

din partea Uniunii pentru punerea în 

aplicare de proiecte cu dublă utilizare ar 

trebui să fie implementată prin 

intermediul programului pe baza unor 

programe de lucru specifice care să 

precizeze cerințele aplicabile, astfel cum 

sunt definite în contextul planului de 

acțiune. 

eliminat 

_________________  

24 JOIN(2017) 41  
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Amendamentul  4 

Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei  

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a – punctul ii 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) să adapteze rețelele TEN-T la 

nevoile în materie de mobilitate militară; 

eliminat 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/5 

Amendamentul  5 

Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei  

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. În ceea ce privește sumele 

transferate din Fondul de coeziune, 30 % 

din aceste sume trebuie să fie puse de 

îndată la dispoziția tuturor statelor membre 

eligibile pentru finanțare din Fondul de 

coeziune, în vederea finanțării proiectelor 

de infrastructură în domeniul 

transporturilor în conformitate cu prezentul 

regulament, acordând prioritate legăturilor 

transfrontaliere și legăturilor lipsă. Până la 

31 decembrie 2023, selecția proiectelor 

eligibile pentru finanțare trebuie să 

respecte alocațiile naționale din cadrul 

Fondului de coeziune în ceea ce privește 

70% din resursele transferate. Începând cu 

1 ianuarie 2024, resursele transferate 

programului care nu au fost angajate pentru 

un proiect de infrastructură în domeniul 

transporturilor sunt puse la dispoziția 

tuturor statelor membre eligibile pentru 

finanțare din Fondul de coeziune, în 

vederea finanțării proiectelor de 

infrastructură în domeniul transporturilor 

în conformitate cu prezentul regulament. 

8. În ceea ce privește sumele 

transferate din Fondul de coeziune, 40 % 

din aceste sume trebuie să fie puse de 

îndată la dispoziția tuturor statelor membre 

eligibile pentru finanțare din Fondul de 

coeziune, în vederea finanțării proiectelor 

de infrastructură în domeniul 

transporturilor în conformitate cu prezentul 

regulament, acordând prioritate legăturilor 

transfrontaliere și legăturilor lipsă. Până la 

31 decembrie 2023, selecția proiectelor 

eligibile pentru finanțare trebuie să 

respecte alocațiile naționale din cadrul 

Fondului de coeziune în ceea ce privește 

60% din resursele transferate. Începând cu 

1 ianuarie 2024, resursele transferate 

programului care nu au fost angajate pentru 

un proiect de infrastructură în domeniul 

transporturilor sunt puse la dispoziția 

tuturor statelor membre eligibile pentru 

finanțare din Fondul de coeziune, în 

vederea finanțării proiectelor de 

infrastructură în domeniul transporturilor 

în conformitate cu prezentul regulament. 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) în cadrul obiectivului specific 

menționat la articolul 3 alineatul (2) 

litera (a) punctul (ii): acțiuni sau activități 

specifice în cadrul unei acțiuni, care 

sprijină infrastructura de transport din 

rețeaua TEN-T în vederea adaptării 

acesteia la necesitățile de mobilitate 

militară cu scopul de a permite o dublă 

utilizare civilă și militară a infrastructurii. 

eliminat 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Anexa I – partea II – paragraful 1 – liniuța 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– 60 % pentru acțiunile menționate la 

articolul 9 alineatul (2) litera (a):  „acțiuni 

privind rețelele eficiente și interconectate”; 

– 80 % pentru acțiunile menționate la 

articolul 9 alineatul (2) litera (a): „acțiuni 

privind rețelele eficiente și interconectate”; 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Anexa I – partea II – paragraful 1 – liniuța 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

– 40 % pentru acțiunile menționate la 

articolul 9 alineatul (2) litera (b):  „acțiuni 

legate de o mobilitate inteligentă, durabilă, 

favorabilă incluziunii, în condiții de 

siguranță și securitate”. 

– 20 % pentru acțiunile menționate la 

articolul 9 alineatul (2) litera (b): „acțiuni 

legate de o mobilitate inteligentă, durabilă, 

favorabilă incluziunii, în condiții de 

siguranță și securitate”. 

Or. en 

 


