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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0409/21 

Muudatusettepanek  21 

Angelo Ciocca 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Euroopa ühendamise rahastu loomine  

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) artikli 3 lõike 2 punkti a alapunktis 

ii osutatud erieesmärgi alusel: meetmed või 

meetmetega hõlmatud tegevus, millega 

toetatakse TEN-T võrgu transporditaristut, 

et kohandada see sõjaväelise liikuvuse 

nõuetele ja võimaldada seda kasutada nii 

tsiviil- kui ka sõjaväelisel otstarbel. 

(c) artikli 3 lõike 2 punkti a alapunktis 

ii osutatud erieesmärgi alusel: meetmed või 

meetmetega hõlmatud tegevus, millega 

toetatakse TEN-T võrgu transporditaristut, 

et kohandada see kaitseotstarbelise 

liikuvuse nõuetele ja võimaldada seda 

kasutada nii tsiviil- kui ka sõjaväelisel 

otstarbel. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0409/22 

Muudatusettepanek  22 

Angelo Ciocca 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Euroopa ühendamise rahastu loomine  

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Artiklis 19 osutatud 

tööprogrammidega võib ette näha, et 

rahastamiskõlblikud on üksnes 

pakkumused, mille on esitanud üks või 

mitu liikmesriiki või asjaomaste 

liikmesriikide nõusolekul rahvusvahelised 

organisatsioonid, ühisettevõtted või avalik- 

õiguslikud või eraõiguslikud ettevõtjad või 

asutused. 

5. Artiklis 19 osutatud 

tööprogrammidega võib ette näha, et 

rahastamiskõlblikud on üksnes 

pakkumused, mille on esitanud üks või 

mitu liikmesriiki või asjaomaste 

liikmesriikide nõusolekul rahvusvahelised 

organisatsioonid, ühisettevõtted või avalik- 

õiguslikud või eraõiguslikud ettevõtjad või 

asutused. Rahastamiskõlblikkus eeldab 

liikmesriikide konsensust. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0409/23 

Muudatusettepanek  23 

Angelo Ciocca 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Euroopa ühendamise rahastu loomine  

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Transpordisektoris tagab 

pakkumuste hindamine lõikes 1 osutatud 

kriteeriumide alusel vajaduse korral selle, 

et tehtud pakkumused on kooskõlas 

transpordikoridori hõlmavate töökavadega 

ja määruse (EL) nr 1315/2013 artikli 47 

kohaste rakendusaktidega ning et 

kõnealuse määruse artikli 45 lõike 8 

kohaselt võetakse arvesse selle valdkonna 

eest vastutava Euroopa koordinaatori 

arvamust. 

4. Transpordisektoris tagab 

pakkumuste hindamine lõikes 1 osutatud 

kriteeriumide alusel vajaduse korral selle, 

et tehtud pakkumused on kooskõlas 

transpordikoridori hõlmavate töökavadega 

ja määruse (EL) nr 1315/2013 artikli 47 

kohaste rakendusaktidega ning et 

kõnealuse määruse artikli 45 lõike 8 

kohaselt võetakse teadmiseks selle 

valdkonna eest vastutava Euroopa 

koordinaatori mittesiduv arvamus. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0409/24 

Muudatusettepanek  24 

Angelo Ciocca 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Euroopa ühendamise rahastu loomine  

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) meedet ei ole hakatud rakendama 

ühe aasta jooksul pärast toetuslepingus 

märgitud alguskuupäeva; 

(a) meedet ei ole hakatud rakendama 

kahe aasta jooksul pärast toetuslepingus 

märgitud alguskuupäeva; 

Or. en 

 


