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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) W ramach celu szczegółowego, 

o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) ppkt 

(ii): działania lub konkretne zadania 

w ramach działania, wspierające 

infrastrukturę transportową w sieci TEN-T 

w celu dostosowania jej do wymogów 

dotyczących mobilności wojskowej, 

służące umożliwieniu podwójnego, 

cywilno-wojskowego, zastosowania 

infrastruktury. 

c) W ramach celu szczegółowego, 

o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) ppkt 

(ii): działania lub konkretne zadania 

w ramach działania, wspierające 

infrastrukturę transportową w sieci TEN-T 

w celu dostosowania jej do wymogów 

dotyczących mobilności na potrzeby 

obronności, służące umożliwieniu 

podwójnego, cywilno-wojskowego, 

zastosowania infrastruktury. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Programy prac, o których mowa 

w art. 19, mogą stanowić, iż 

kwalifikowalne są jedynie wnioski złożone 

przez co najmniej jedno państwo 

członkowskie lub – za zgodą 

zainteresowanych państw członkowskich – 

przez organizacje międzynarodowe, 

wspólne przedsiębiorstwa, 

przedsiębiorstwa publiczne lub prywatne 

bądź podmioty publiczne lub prywatne. 

5. Programy prac, o których mowa 

w art. 19, mogą stanowić, iż 

kwalifikowalne są jedynie wnioski złożone 

przez co najmniej jedno państwo 

członkowskie lub – za zgodą 

zainteresowanych państw członkowskich – 

przez organizacje międzynarodowe, 

wspólne przedsiębiorstwa, 

przedsiębiorstwa publiczne lub prywatne 

bądź podmioty publiczne lub prywatne. 

Konsensus między państwami 

członkowskimi jest niezbędny do uznania 

kwalifikowalności. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Ocena wniosków w sektorze 

transportu pod kątem kryteriów wyboru, 

o których mowa w ust. 1, musi – 

w stosownych przypadkach – zapewniać, 

aby proponowane działania były spójne 

z planami prac dotyczącymi korytarzy 

i aktami wykonawczymi zgodnie z art. 47 

rozporządzenia (UE) nr 1315/2013 oraz 

uwzględniały opinię odpowiedzialnego 

koordynatora europejskiego zgodnie 

z art. 45 ust. 8 tego rozporządzenia. 

4. Ocena wniosków w sektorze 

transportu pod kątem kryteriów wyboru, 

o których mowa w ust. 1, musi – 

w stosownych przypadkach – 

gwarantować, że proponowane działania 

będą spójne z planami prac dotyczącymi 

korytarzy i aktami wykonawczymi zgodnie 

z art. 47 rozporządzenia (UE) nr 1315/2013 

oraz będą uwzględniać niewiążącą opinię 

odpowiedzialnego koordynatora 

europejskiego zgodnie z art. 45 ust. 8 tego 

rozporządzenia. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) działanie nie rozpoczęło się 

w terminie jednego roku od daty 

początkowej wskazanej w umowie 

o udzielenie dotacji; 

a) działanie nie rozpoczęło się 

w terminie dwóch lat od daty początkowej 

wskazanej w umowie o udzielenie dotacji; 

Or. en 

 


