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6.12.2018 A8-0409/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) V nadväznosti na spoločné 

oznámenie o zlepšovaní vojenskej mobility 

v Európskej únii z novembra 201724 sa v 

akčnom pláne vojenskej mobility, ktorý 

28. marca 2018 prijali Komisia a vysoká 

predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a 

bezpečnostnú politiku25, zdôraznilo, že 

politika dopravnej infraštruktúry je 

jasnou príležitosťou na posilnenie 

synergie medzi obrannými potrebami a 

sieťou TEN-T. V akčnom pláne sa 

uvádza, že Rada bola vyzvaná, aby do 

polovice roku 2018 vyhodnotila a 

validovala vojenské požiadavky 

v súvislosti s dopravnou infraštruktúrou 

a že do roku 2019 útvary Komisie 

identifikujú časti transeurópskej 

dopravnej siete vhodné na vojenské 

využitie vrátane potrebnej modernizácie 

existujúcej infraštruktúry. Finančné 

krytie Únie na realizáciu projektov 

dvojakého využitia by sa malo plniť 

prostredníctvom programu na základe 

špecifických pracovných programov, v 

ktorých sa uvádzajú uplatniteľné 

požiadavky vymedzené v rámci akčného 

plánu. 

vypúšťa sa 

_________________  

24 JOIN(2017) 41  
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Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a – bod ii 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

ii) upraviť siete TEN-T vzhľadom na 

potreby vojenskej mobility; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 8 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8. Pokiaľ ide o sumy presunuté 

z Kohézneho fondu, 30 % týchto súm sa 

okamžite sprístupní všetkým členským 

štátom, ktoré sú oprávnené na čerpanie 

prostriedkov z Kohézneho fondu, na 

financovanie projektov dopravnej 

infraštruktúry v súlade s týmto nariadením, 

pričom prioritou sú cezhraničné a 

chýbajúce prepojenia. Pri výbere projektov 

oprávnených na financovanie sa do 

31. decembra 2023 dodržiavajú národné 

alokácie v rámci Kohézneho fondu 

s ohľadom na 70 % presunutých zdrojov. 

Zdroje presunuté na program, ktoré nie sú 

viazané na projekt dopravnej 

infraštruktúry, budú od 1. januára 2024 

k dispozícii všetkým členským štátom 

oprávneným na čerpanie prostriedkov 

z Kohézneho fondu na financovanie 

projektov dopravnej infraštruktúry v súlade 

s týmto nariadením. 

8. Pokiaľ ide o sumy presunuté 

z Kohézneho fondu, 40 % týchto súm sa 

okamžite sprístupní všetkým členským 

štátom, ktoré sú oprávnené na čerpanie 

prostriedkov z Kohézneho fondu, na 

financovanie projektov dopravnej 

infraštruktúry v súlade s týmto nariadením, 

pričom prioritou sú cezhraničné a 

chýbajúce prepojenia. Pri výbere projektov 

oprávnených na financovanie sa do 

31. decembra 2023 dodržiavajú národné 

alokácie v rámci Kohézneho fondu 

s ohľadom na 60 % presunutých zdrojov. 

Zdroje presunuté na program, ktoré nie sú 

viazané na projekt dopravnej 

infraštruktúry, budú od 1. januára 2024 

k dispozícii všetkým členským štátom 

oprávneným na čerpanie prostriedkov 

z Kohézneho fondu na financovanie 

projektov dopravnej infraštruktúry v súlade 

s týmto nariadením. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) V rámci špecifického cieľa 

uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. a) 

bode ii): akcie alebo špecifické činnosti 

v rámci akcie podporujúce dopravnú 

infraštruktúru v sieti TEN-T s cieľom 

prispôsobiť ju požiadavkám vojenskej 

mobility na účely umožnenia dvojakého 

využitia infraštruktúry na civilné 

aj vojenské účely. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť II – odsek 1 – zarážka 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– 60 % na akcie uvedené v článku 9 

ods. 2 písm. a): „Akcie súvisiace 

s efektívnymi a vzájomne prepojenými 

sieťami“, 

– 80 % na akcie uvedené v článku 9 

ods. 2 písm. a): „Akcie súvisiace 

s efektívnymi a vzájomne prepojenými 

sieťami“, 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť II – odsek 1 – zarážka 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– 40 % na akcie uvedené v článku 9 

ods. 2 písm. b): „Akcie súvisiace 

s inteligentnou, udržateľnou, inkluzívnou, 

bezpečnou a chránenou mobilitou“. 

– 20 % na akcie uvedené v článku 9 

ods. 2 písm. b): „Akcie súvisiace 

s inteligentnou, udržateľnou, inkluzívnou, 

bezpečnou a chránenou mobilitou“. 

Or. en 

 


