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Ändringsförslag  21 

Angelo Ciocca 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa  

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 2 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Åtgärder, eller specifika 

verksamheter inom en åtgärd, inom ramen 

för det särskilda mål som avses i artikel 3.2 

a ii, till stöd för att anpassa 

transportinfrastruktur i TEN-T-nätet till 

krav på militär mobilitet i syfte att 

möjliggöra dubbla användningsområden 

(civilt och militärt) för infrastrukturen. 

(c) Åtgärder, eller specifika 

verksamheter inom en åtgärd, inom ramen 

för det särskilda mål som avses i artikel 3.2 

a ii, till stöd för att anpassa 

transportinfrastruktur i TEN-T-nätet till 

krav på försvarsrelaterad mobilitet i syfte 

att möjliggöra dubbla användningsområden 

(civilt och militärt) för infrastrukturen. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/22 

Ändringsförslag  22 

Angelo Ciocca 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa  

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. De arbetsprogram som avses i 

artikel 19 får föreskriva att endast förslag 

som lämnas in av en eller flera 

medlemsstater eller, med de berörda 

medlemsstaternas samtycke, av 

internationella organisationer, 

gemensamma företag eller offentliga eller 

privata företag eller organ är 

stödberättigande. 

5. De arbetsprogram som avses i 

artikel 19 får föreskriva att endast förslag 

som lämnas in av en eller flera 

medlemsstater eller, med de berörda 

medlemsstaternas samtycke, av 

internationella organisationer, 

gemensamma företag eller offentliga eller 

privata företag eller organ är 

stödberättigande. Stödberättigande 

förutsätter att medlemsstaterna är 

samsynta om det. 

Or. en 
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Ändringsförslag  23 

Angelo Ciocca 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa  

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. För transportsektorn ska 

bedömningen av förslag gentemot de 

tilldelningskriterier som avses i punkt 1, i 

tillämpliga fall, säkerställa att föreslagna 

åtgärder är förenliga med arbetsplanerna 

för korridorer och genomförandeakter i 

enlighet med artikel 47 i förordning (EU) 

nr 1315/2013 och beakta yttrandet från den 

ansvariga europeiska samordnaren i 

enlighet med artikel 45.8 i den 

förordningen. 

4. För transportsektorn ska 

bedömningen av förslag gentemot de 

tilldelningskriterier som avses i punkt 1, i 

tillämpliga fall, säkerställa att föreslagna 

åtgärder är förenliga med arbetsplanerna 

för korridorer och genomförandeakter i 

enlighet med artikel 47 i förordning (EU) 

nr 1315/2013 och notera det icke-

bindande yttrandet från den ansvariga 

europeiska samordnaren i enlighet med 

artikel 45.8 i den förordningen. 

Or. en 
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Ändringsförslag  24 

Angelo Ciocca 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa  

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Åtgärden har inte inletts inom ett år 

efter det startdatum som anges i 

bidragsöverenskommelsen. 

(a) Åtgärden har inte inletts inom två 

år efter det startdatum som anges i 

bidragsöverenskommelsen. 

Or. en 

 


