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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0409/21 

Tarkistus  21 

Angelo Ciocca 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

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

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan 

ii alakohdassa tarkoitetun erityistavoitteen 

saavuttamiseksi: toimet tai toimiin 

sisältyvät erityistoiminnot 

liikenneinfrastruktuurin tukemiseksi TEN-

T-verkossa sen sopeuttamiseksi 

sotilaallisen liikkuvuuden vaatimuksiin, 

jotta mahdollistetaan infrastruktuurin 

siviili- ja sotilasalan kaksikäyttö. 

c) 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan 

ii alakohdassa tarkoitetun erityistavoitteen 

saavuttamiseksi: toimet tai toimiin 

sisältyvät erityistoiminnot 

liikenneinfrastruktuurin tukemiseksi TEN-

T-verkossa sen sopeuttamiseksi 

puolustusalan liikkuvuuden vaatimuksiin, 

jotta mahdollistetaan infrastruktuurin 

siviili- ja sotilasalan kaksikäyttö. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0409/22 

Tarkistus  22 

Angelo Ciocca 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

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

 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Jäljempänä 19 artiklassa 

tarkoitetuissa työohjelmissa voidaan 

määrätä, että avustuskelpoisia ovat 

ainoastaan sellaiset ehdotukset, joita ovat 

esittäneet yksi tai useampi jäsenvaltio tai, 

asianomaisten jäsenvaltioiden 

suostumuksella, kansainväliset järjestöt, 

yhteisyritykset tai julkiset tai yksityiset 

yritykset tai elimet. 

5. Jäljempänä 19 artiklassa 

tarkoitetuissa työohjelmissa voidaan 

määrätä, että avustuskelpoisia ovat 

ainoastaan sellaiset ehdotukset, joita ovat 

esittäneet yksi tai useampi jäsenvaltio tai, 

asianomaisten jäsenvaltioiden 

suostumuksella, kansainväliset järjestöt, 

yhteisyritykset tai julkiset tai yksityiset 

yritykset tai elimet. Avustuskelpoisuuden 

edellytyksenä on jäsenvaltioiden 

yksimielisyys. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0409/23 

Tarkistus  23 

Angelo Ciocca 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

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

 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Arvioitaessa liikennealan 

ehdotuksia 1 kohdassa tarkoitettujen 

myöntämisperusteiden mukaisesti on 

tarvittaessa varmistettava, että ehdotetut 

toimet ovat yhdenmukaisia asetuksen (EU) 

N:o 1315/2013 47 artiklassa säädettyjen 

käytävän työsuunnitelmien ja 

täytäntöönpanosäädösten kanssa, sekä 

otettava huomioon kyseisen asetuksen 

45 artiklan 8 kohdan mukaisen käytävästä 

vastaavan eurooppalaisen koordinaattorin 

lausunto. 

4. Arvioitaessa liikennealan 

ehdotuksia 1 kohdassa tarkoitettujen 

myöntämisperusteiden mukaisesti on 

tarvittaessa varmistettava, että ehdotetut 

toimet ovat yhdenmukaisia asetuksen (EU) 

N:o 1315/2013 47 artiklassa säädettyjen 

käytävän työsuunnitelmien ja 

täytäntöönpanosäädösten kanssa, sekä 

pantava merkille kyseisen asetuksen 

45 artiklan 8 kohdan mukaisen käytävästä 

vastaavan eurooppalaisen koordinaattorin 

ei-sitova lausunto. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0409/24 

Tarkistus  24 

Angelo Ciocca 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

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

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) toimi ei ole käynnistynyt yhden 

vuoden kuluessa avustussopimuksessa 

mainitusta alkamispäivästä; 

a) toimi ei ole käynnistynyt kahden 

vuoden kuluessa avustussopimuksessa 

mainitusta alkamispäivästä; 

Or. en 

 


