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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0409/21 

Módosítás  21 

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 

9 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) A 3. cikk (2) bekezdése a) 

pontjának ii. alpontjában említett egyedi 

célkitűzések: olyan intézkedések vagy egy 

intézkedésen belüli speciális 

tevékenységek, amelyek a TEN-T hálózat 

közlekedési infrastruktúrájának a katonai 

követelményekhez történő hozzáigazítását 

támogatják oly módon, hogy az alkalmas 

legyen polgári-katonai kettős 

felhasználásra. 

c) A 3. cikk (2) bekezdése a) 

pontjának ii. alpontjában említett egyedi 

célkitűzések: olyan intézkedések vagy egy 

intézkedésen belüli speciális 

tevékenységek, amelyek a TEN-T hálózat 

közlekedési infrastruktúrájának a védelmi 

mobilitási követelményekhez történő 

hozzáigazítását támogatják oly módon, 

hogy az alkalmas legyen polgári-katonai 

kettős felhasználásra. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0409/22 

Módosítás  22 

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 

11 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A 19. cikkben említett 

munkaprogramok előírhatják, hogy 

kizárólag olyan pályázatok támogathatók, 

amelyeket egy vagy több tagállam, vagy – 

az érintett tagállamok egyetértésével – 

nemzetközi szervezetek, közös 

vállalkozások, illetve köz- vagy 

magánvállalkozások vagy -szervek 

nyújtanak be. 

(5) A 19. cikkben említett 

munkaprogramok előírhatják, hogy 

kizárólag olyan pályázatok támogathatók, 

amelyeket egy vagy több tagállam, vagy – 

az érintett tagállamok egyetértésével – 

nemzetközi szervezetek, közös 

vállalkozások, illetve köz- vagy 

magánvállalkozások vagy -szervek 

nyújtanak be. A támogathatósághoz a 

tagállamok közötti konszenzus szükséges. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0409/23 

Módosítás  23 

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 

13 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A közlekedési ágazat esetében a 

pályázatok (1) bekezdésben említett 

odaítélési kritériumok szerinti 

értékelésének – adott esetben – biztosítania 

kell, hogy a javasolt intézkedések 

összhangban legyenek az 1315/2013/EU 

rendelet 47. cikke szerinti folyosókra 

vonatkozó munkatervekkel és végrehajtási 

jogi aktusokkal, továbbá az értékelésnek az 

említett rendelet 45. cikke (8) 

bekezdésének megfelelően figyelembe kell 

vennie a felelős európai koordinátor 

véleményét. 

(4) A közlekedési ágazat esetében a 

pályázatok (1) bekezdésben említett 

odaítélési kritériumok szerinti 

értékelésének – adott esetben – biztosítania 

kell, hogy a javasolt intézkedések 

összhangban legyenek az 1315/2013/EU 

rendelet 47. cikke szerinti folyosókra 

vonatkozó munkatervekkel és végrehajtási 

jogi aktusokkal, továbbá az értékelésnek az 

említett rendelet 45. cikke (8) 

bekezdésének megfelelően nyugtáznia kell 

a felelős európai koordinátor nem kötelező 

erejű véleményét. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0409/24 

Módosítás  24 

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 

17 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az intézkedés a vissza nem 

térítendő támogatásra vonatkozó 

megállapodásban megjelölt kezdő 

időponttól számított egy éven belül nem 

kezdődött meg; 

a) az intézkedés a vissza nem 

térítendő támogatásra vonatkozó 

megállapodásban megjelölt kezdő 

időponttól számított két éven belül nem 

kezdődött meg; 

Or. en 

 


