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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0409/11 

Módosítás  11 

Angelo Ciocca 

az ENF 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 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A program céljai közt szerepel az 

éghajlatváltozással kapcsolatos, 

környezetvédelmi és társadalmi 

szempontból fenntartható projektek, 

valamint az éghajlatváltozás mérséklését és 

az ahhoz való alkalmazkodást célzó 

intézkedések támogatása. Meg kell 

erősíteni különösen a program 

hozzájárulását a Párizsi Megállapodásban 

foglalt célkitűzések, valamint a javasolt 

2030-as energia- és éghajlat-politikai, 

továbbá a hosszú távú dekarbonizációs 

célok eléréséhez. 

(3) A program céljai közt szerepel az 

éghajlatváltozással kapcsolatos, 

környezetvédelmi és társadalmi 

szempontból fenntartható projektek, 

valamint az éghajlatváltozás mérséklését és 

az ahhoz való alkalmazkodást célzó 

intézkedések támogatása. Meg kell 

erősíteni különösen a program 

hozzájárulását a hosszú távú 

dekarbonizációs célok eléréséhez. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0409/12 

Módosítás  12 

Angelo Ciocca 

az ENF 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 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Ezért a Párizsi Megállapodás 

végrehajtásával kapcsolatos uniós 

kötelezettségekkel és az ENSZ 

fenntartható fejlesztési céljainak 

megvalósítására vonatkozó 

kötelezettségvállalással összhangban az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem 

fontosságát hangsúlyozva, ez a rendelet 

középpontba kívánja helyezni az éghajlat-

politikai intézkedéseket, valamint 

érvényesíteni hivatott azt az általános célt, 

hogy a költségvetési kiadások legalább 25 

%-a éghajlat-politikai célkitűzések 

teljesítését támogassa18. Az e program 

keretében végrehajtott intézkedések 

várhatóan a program teljes pénzügyi 

keretének 60 %-a mértékében járulnak 

hozzá az éghajlat-politikai célkitűzések 

megvalósításához, többek között az alábbi 

riói mutatók alapján: i. a vasúti 

infrastruktúrával, az alternatív 

tüzelőanyagokkal, a tiszta városi 

közlekedéssel, a villamosenergia-átvitellel, 

a villamosenergia-tárolással, az intelligens 

hálózatokkal, a CO2-szállítással és a 

megújuló energiával kapcsolatos kiadások 

100 %-a; ii. a belvízi utakkal és a 

multimodális közlekedéssel, valamint a 

gázinfrastruktúrával kapcsolatos kiadások 

40 %-a (amennyiben mód nyílik a 

megújuló hidrogén vagy a biometán 

használatának fokozására). A program 

(4) Az éghajlatváltozás elleni küzdelem 

fontosságát hangsúlyozva, ez a rendelet 

középpontba kívánja helyezni az éghajlat-

politikai intézkedéseket, valamint 

érvényesíteni hivatott azt az általános célt, 

hogy a költségvetési kiadások legalább 

25%-a éghajlat-politikai célkitűzések 

teljesítését támogassa18. Az e program 

keretében végrehajtott intézkedések 

várhatóan hozzájárulnak az éghajlat-

politikai célkitűzések megvalósításához, 

többek között az alábbi riói mutatók 

alapján: i. a vasúti infrastruktúrával, az 

alternatív tüzelőanyagokkal, a tiszta városi 

közlekedéssel, a villamosenergia-átvitellel, 

a villamosenergia-tárolással, az intelligens 

hálózatokkal, a CO2-szállítással és a 

megújuló energiával kapcsolatos kiadások 

100%-a; ii. a belvízi utakkal és a 

multimodális közlekedéssel, valamint a 

gázinfrastruktúrával kapcsolatos kiadások 

40%-a (amennyiben mód nyílik a megújuló 

hidrogén vagy a biometán használatának 

fokozására). A program előkészítése és 

végrehajtása során azonosítani kell a 

releváns intézkedéseket, és a megfelelő 

értékelések és felülvizsgálati folyamatok 

keretében újabb értékelésnek kell alávetni 

őket. Annak érdekében, hogy az 

infrastruktúra ne legyen kitéve hosszú távú 

éghajlatváltozási hatásoknak, illetve hogy a 

valamely projektre vonatkozó gazdasági 
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előkészítése és végrehajtása során 

azonosítani kell a releváns intézkedéseket, 

és a megfelelő értékelések és 

felülvizsgálati folyamatok keretében újabb 

értékelésnek kell alávetni őket. Annak 

érdekében, hogy az infrastruktúra ne 

legyen kitéve hosszú távú éghajlatváltozási 

hatásoknak, illetve hogy a valamely 

projektre vonatkozó gazdasági elemzés 

figyelembe vegye a projektből származó 

üvegházhatású gázkibocsátás költségeit, a 

program által támogatott projekteket adott 

esetben éghajlatváltozási 

rezilienciavizsgálat alá kell vetni, 

összhangban a Bizottság által 

kidolgozandó – az Unió többi programja 

tekintetében kidolgozott útmutatásokkal 

adott esetben koherens – útmutatással. 

elemzés figyelembe vegye a projektből 

származó üvegházhatású gázkibocsátás 

költségeit, a program által támogatott 

projekteket adott esetben éghajlatváltozási 

rezilienciavizsgálat alá kell vetni, 

összhangban a Bizottság által 

kidolgozandó – az Unió többi programja 

tekintetében kidolgozott útmutatásokkal 

adott esetben koherens – útmutatással. 

_________________ _________________ 

18 COM(2018) 321, 13. oldal. 18 COM(2018)0321, 13. oldal. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0409/13 

Módosítás  13 

Angelo Ciocca 

az ENF 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 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) E program egyik fontos célja a 

közlekedési, az energia- vagy digitális 

ágazat közötti szinergiák erősítése. Evégett 

a programnak ágazatokon átívelő 

munkaprogramok elfogadását kell előírnia, 

amelyek olyan speciális beavatkozási 

területekkel foglalkoznának, mint például 

az összekapcsolt és automatizált mobilitás 

vagy az alternatív tüzelőanyagok. 

Ezenkívül a programnak minden szektoron 

belül lehetővé kell tennie a más 

szektorokhoz tartozó kiegészítő 

komponensek támogathatóvá tételét, 

amennyiben egy ilyen megközelítés növeli 

a beruházás társadalmi-gazdasági előnyeit. 

Az ágazatok közötti szinergia az 

intézkedések kiválasztására vonatkozó 

kritériumok segítségével is fokozható. 

(6) E program egyik fontos célja a 

közlekedési, az energia- vagy digitális 

ágazat közötti szinergiák erősítése. Evégett 

a programnak ágazatokon átívelő 

munkaprogramok elfogadását kell előírnia, 

amelyek olyan speciális beavatkozási 

területekkel foglalkoznának, mint például 

az összekapcsolt és automatizált mobilitás 

vagy az alternatív tüzelőanyagok és a 

technológiai semlegesség. Ezenkívül a 

programnak minden szektoron belül 

lehetővé kell tennie a más szektorokhoz 

tartozó kiegészítő komponensek 

támogathatóvá tételét, amennyiben egy 

ilyen megközelítés növeli a beruházás 

társadalmi-gazdasági előnyeit. Az ágazatok 

közötti szinergia az intézkedések 

kiválasztására vonatkozó kritériumok 

segítségével is fokozható. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0409/14 

Módosítás  14 

Angelo Ciocca 

az ENF 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. 

(14) „A védelmi 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 

védelmi követelmények megvizsgálására és 

jóváhagyására, a bizottsági szolgálatoknak 

pedig 2019-ig rögzíteniük kell, hogy 

melyek a transzeurópai közlekedési hálózat 

védelmi célú szállításra is alkalmas részei, 

figyelemmel a meglévő infrastruktúra 

szükség szerinti korszerűsítésére is. A 

polgári-katonai kettős felhasználású 

közlekedési infrastuktúrák 
végrehajtásának uniós finanszírozását a 

programon keresztül, a cselekvési tervnek 

megfelelő és az alkalmazandó 

követelményeket rögzítő speciális 

munkaprogramok segítségével kell 

végrehajtani. 

_________________ _________________ 

24 JOIN(2017) 41. 24 JOIN(2017) 41. 
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25 JOIN(2018) 5. 25 JOIN(2018) 5. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0409/15 

Módosítás  15 

Angelo Ciocca 

az ENF 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 

20 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Az Unió dekarbonizációs 

menetrendje szempontjából döntő 

fontosságúak azok az innovatív 

infrastrukturális technológiák, amelyek 

lehetővé teszik az átállást az alacsony szén-

dioxid-kibocsátású energia- és mobilitási 

rendszerekre, és javítják az ellátás 

biztonságát. Európa energiahálózatainak 

megerősítéséről szóló 2017. november 23-i 

közleményében28 a Bizottság 

hangsúlyozta, hogy a villamos energia – 

amely 2030-ban már fele részben 

megújuló energiaforrásokon alapul – 

egyre inkább hozzá fog járulni a 

mostanáig a fosszilis tüzelőanyagok által 

dominált ágazatok, például a közlekedés, 

az ipar, a hűtés és a fűtés 

dekarbonizációjához, és hogy ennek 

megfelelően a transzeurópai 

energiahálózat-infrastruktúrával 

kapcsolatos szakpolitika egyre inkább a 

villamosenergia-hálózatok 

összekapcsolására, a villamos energia 

tárolására és az intelligens hálózatokkal 

foglalkozó projektekre összpontosít. Az 

Unió dekarbonizációs céljainak támogatása 

érdekében kellő figyelmet kell fordítani 

azokra a technológiákra és projektekre, 

amelyek elősegítik a karbonszegény 

gazdaságra való átállást, és elsőbbséget 

kell biztosítani számukra. A Bizottság célja 

a program által támogatandó, a határon 

(20) Az Unió dekarbonizációs 

menetrendje szempontjából döntő 

fontosságúak azok az innovatív 

infrastrukturális technológiák, amelyek 

lehetővé teszik az átállást az alacsony szén-

dioxid-kibocsátású energia- és mobilitási 

rendszerekre, és javítják az ellátás 

biztonságát. Az Unió dekarbonizációs 

céljainak támogatása érdekében kellő 

figyelmet kell fordítani azokra a 

technológiákra és projektekre, amelyek 

elősegítik a karbonszegény gazdaságra 

való átállást, és elsőbbséget kell biztosítani 

számukra. A Bizottság célja a program 

által támogatandó, a határon átnyúló 

intelligens hálózatokra, az innovatív 

tárolókra, valamint a szén-dioxid-

szállításra irányuló projektek számának 

növelése. 
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átnyúló intelligens hálózatokra, az 

innovatív tárolókra, valamint a szén-

dioxid-szállításra irányuló projektek 

számának növelése. 

_________________  

28 COM(2017) 718  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/16 

Módosítás  16 

Angelo Ciocca 

az ENF 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 

25 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) Ezenkívül a WiFi4EU 

kezdeményezés sikerére építve a 

programnak folytatnia kell az ingyenes és 

jó minőségű helyi vezeték nélküli 

konnektivitás biztosításának támogatását a 

helyi közéleti központokban, az állami 

hatóságok és a közszolgáltatók területén, 

valamint a közterületeken is, annak 

érdekében, hogy az Unió digitális víziója 

megvalósulhasson a helyi közösségekben. 

(25) Ezenkívül a programnak folytatnia 

kell az ingyenes és jó minőségű helyi 

vezeték nélküli konnektivitás 

biztosításának támogatását a helyi közéleti 

központokban, az állami hatóságok és a 

közszolgáltatók területén, valamint a 

közterületeken is, annak érdekében, hogy 

az Unió digitális víziója megvalósulhasson 

a helyi közösségekben. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/17 

Módosítás  17 

Angelo Ciocca 

az ENF 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; 

ii. a TEN-T hálózatok hozzáigazítása 

a kettős felhasználású közlekedési 

infrastuktúrákhoz kapcsolódó védelmi 

mobilitáshoz; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/18 

Módosítás  18 

Angelo Ciocca 

az ENF 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 – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) maximum 30 615 493 000 EUR a 

3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában 

említett egyedi célkitűzésekre, amelyből: 

a) 30 615 493 000 EUR a 3. cikk (2) 

bekezdésének a) pontjában említett egyedi 

célkitűzésekre, amelyből: 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/19 

Módosítás  19 

Angelo Ciocca 

az ENF 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 – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) maximum 8 650 000 000 EUR a 3. 

cikk (2) bekezdésének b) pontjában 

említett egyedi célkitűzésekre, ebből 

maximum 10 % a határon átnyúló 

megújulóenergia-projektekre; 

b) 8 650 000 000 EUR a 3. cikk (2) 

bekezdésének b) pontjában említett egyedi 

célkitűzésekre, ebből maximum 10 % a 

határon átnyúló megújulóenergia-

projektekre; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/20 

Módosítás  20 

Angelo Ciocca 

az ENF 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 – 2 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) maximum 3 000 000 000 EUR a 3. 

cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett 

egyedi célkitűzésekre. 

c) 3 000 000 000 EUR a 3. cikk (2) 

bekezdésének c) pontjában említett egyedi 

célkitűzésekre. 

Or. en 

 


