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Ændringsforslag  21 

Angelo Ciocca 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten  

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) I henhold til den specifikke 

målsætning, der er omhandlet i artikel 3, 

stk. 2, litra b), nr. ii): aktioner eller 

specifikke aktiviteter inden for en aktion til 

støtte for transportinfrastrukturen på TEN-

T-nettet med henblik på at tilpasse det til 

militære mobilitetsbehov og gøre det 

muligt at anvende infrastrukturen både 

civilt og militært. 

c) I henhold til den specifikke 

målsætning, der er omhandlet i artikel 3, 

stk. 2, litra b), nr. ii): aktioner eller 

specifikke aktiviteter inden for en aktion til 

støtte for transportinfrastrukturen på TEN-

T-nettet med henblik på at tilpasse det til 

forsvarsmæssige mobilitetsbehov og gøre 

det muligt at anvende infrastrukturen både 

civilt og militært. 

Or. en 
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Angelo Ciocca 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten  

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Det kan fastsættes i de 

arbejdsprogrammer, der er omhandlet i 

artikel 19, at kun forslag, der indgives af en 

eller flere medlemsstater, eller som med de 

berørte medlemsstaters samtykke indgives 

af internationale organisationer, 

fællesforetagender eller offentlige eller 

private foretagender, er støtteberettigede. 

5. Det kan fastsættes i de 

arbejdsprogrammer, der er omhandlet i 

artikel 19, at kun forslag, der indgives af en 

eller flere medlemsstater, eller som med de 

berørte medlemsstaters samtykke indgives 

af internationale organisationer, 

fællesforetagender eller offentlige eller 

private foretagender, er støtteberettigede. 

Konsensus blandt medlemsstaterne er en 

forudsætning for støtteberettigelse. 

Or. en 
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Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten  

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Hvad angår aktioner inden for 

transportsektoren, skal det ved 

bedømmelsen af forslagene ud fra 

tildelingskriterierne sikres, hvor det er 

relevant, at de foreslåede aktioner er i 

overensstemmelse med 

korridorarbejdsplanerne og 

gennemførelsesretsakterne som omhandlet 

i artikel 47 i forordning (EU) 

nr. 1315/2013, og der skal tages hensyn til 

udtalelsen fra den ansvarlige europæiske 

koordinator, jf. nævnte forordnings 

artikel 45, stk. 8. 

4. Hvad angår aktioner inden for 

transportsektoren, skal det ved 

bedømmelsen af forslagene ud fra 

tildelingskriterierne omhandlet i stk. 1 

sikres, hvor det er relevant, at de foreslåede 

aktioner er i overensstemmelse med 

korridorarbejdsplanerne og 

gennemførelsesretsakterne som omhandlet 

i artikel 47 i forordning (EU) 

nr. 1315/2013, og den ikkebindende 

udtalelse fra den ansvarlige europæiske 

koordinator, jf. nævnte forordnings 

artikel 45, stk. 8, skal tages til efterretning. 

Or. en 



 

AM\1171560DA.docx  PE631.579v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

6.12.2018 A8-0409/24 

Ændringsforslag  24 

Angelo Ciocca 
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Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten  

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) hvis aktionen ikke er iværksat inden 

for et år efter startdatoen som angivet i 

tilskudsaftalen 

a) hvis aktionen ikke er iværksat inden 

for to år efter startdatoen som angivet i 

tilskudsaftalen 

Or. en 

 


