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7.12.2018 A8-0409/41 

Poprawka  41 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Głównym celem programu jest 

rozwój i modernizacja transeuropejskich 

sieci w dziedzinach transportu, energii 

i technologii cyfrowych, a także ułatwianie 

współpracy transgranicznej w dziedzinie 

energii odnawialnej, z uwzględnieniem 

długoterminowych zobowiązań do 

obniżenia emisyjności oraz z naciskiem na 

synergię między sektorami. 

1. Głównym celem programu jest 

rozwój i modernizacja krajowych i 

transeuropejskich sieci w sektorach 

transportu, energii i technologii cyfrowych, 

które mają strategiczne znaczenie dla 

rozwoju państw członkowskich, a w 

szczególności dla strategicznego rozwoju 

sektorów opartych na polityce publicznej, 

oraz ułatwianie współpracy transgranicznej 

w dziedzinie energii odnawialnej, z 

uwzględnieniem długoterminowych 

zobowiązań do obniżenia emisyjności oraz 

z naciskiem na synergię między sektorami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/42 

Poprawka  42 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a – podpunkt ii 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) kwota 11 285 493 000 EUR 

przeniesiona z Funduszu Spójności na 

wydatki zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem wyłącznie w państwach 

członkowskich kwalifikujących się do 

otrzymania środków z Funduszu 

Spójności; 

skreśla się 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/43 

Poprawka  43 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a – podpunkt iii 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) kwota 6 500 000 000 EUR z klastra 

obronnego na cel szczegółowy, o którym 

mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) ppkt (ii); 

(iii) kwota 17 785 493 000  EUR 

z działu „Bezpieczeństwo i obrona” na cel 

szczegółowy, o którym mowa w art. 3 

ust. 2 lit. a) ppkt (i); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/44 

Poprawka  44 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja nie zmienia kwoty, 

o której mowa w ust. 2 lit. a) ppkt (ii). 

skreśla się 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/45 

Poprawka  45 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 7 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Kwota przeniesiona z Funduszu 

Spójności jest wykonywana zgodnie 

z niniejszym rozporządzeniem, 

z zastrzeżeniem ust. 8 i bez uszczerbku dla 

art. 14 ust. 2 lit. b). 

skreśla się 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/46 

Poprawka  46 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, 

Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 8 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Jeśli chodzi o kwoty przeniesione 

z Funduszu Spójności, 30 % tych kwot 

udostępnia się niezwłocznie wszystkim 

państwom członkowskim kwalifikującym 

się do otrzymania środków z Funduszu 

Spójności na sfinansowanie projektów 

w dziedzinie infrastruktury transportowej 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, 

z uwzględnieniem w pierwszej kolejności 

połączeń transgranicznych i brakujących 

połączeń. Do dnia 31 grudnia 2023 r. 

wybór projektów kwalifikujących się do 

finansowania odbywa się z zachowaniem 

krajowych alokacji z Funduszu Spójności 

w odniesieniu do 70 % przeniesionych 

zasobów. Począwszy od dnia 1 stycznia 

2024 r., przeniesione na rzecz programu 

środki, których nie przewidziano na 

realizację projektu w dziedzinie 

infrastruktury transportowej, zostaną 

przekazane wszystkim państwom 

członkowskim kwalifikującym się do 

otrzymania środków z Funduszu Spójności 

na sfinansowanie projektów w dziedzinie 

infrastruktury transportowej zgodnie 

z niniejszym rozporządzeniem. 

8. Jeśli chodzi o kwoty przeniesione 

z klastra obronnego, 30 % tych kwot 

udostępnia się niezwłocznie wszystkim 

państwom członkowskim kwalifikującym 

się do otrzymania środków z Funduszu 

Spójności na sfinansowanie projektów 

w dziedzinie infrastruktury transportowej 

zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, 

z uwzględnieniem w pierwszej kolejności 

połączeń transgranicznych i brakujących 

połączeń. Do dnia 31 grudnia 2023 r. 

wybór projektów kwalifikujących się do 

finansowania odbywa się z zachowaniem 

krajowych alokacji z Funduszu Spójności 

w odniesieniu do 70 % przeniesionych 

zasobów. Począwszy od dnia 1 stycznia 

2024 r., przeniesione na rzecz programu 

środki, których nie przewidziano na 

realizację projektu w dziedzinie 

infrastruktury transportowej, zostaną 

przekazane wszystkim państwom 

członkowskim kwalifikującym się do 

otrzymania środków z Funduszu Spójności 

na sfinansowanie projektów w dziedzinie 

infrastruktury transportowej zgodnie 

z niniejszym rozporządzeniem. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/47 

Poprawka  47 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Program jest wykonywany według 

metody zarządzania bezpośredniego 

zgodnie z rozporządzeniem finansowym 

lub według metody zarządzania 

pośredniego z podmiotami, o których 

mowa w art. [61 ust. 1 lit. c)] 

rozporządzenia finansowego. 

1. Program jest realizowany według 

metody zarządzania bezpośredniego i 

zarządzania dzielonego zgodnie 

z rozporządzeniem finansowym lub 

według metody zarządzania pośredniego 

z podmiotami, o których mowa w art. 61 

ust. 1 lit. c) rozporządzenia finansowego. 

W przypadku metody zarządzania 

dzielonego należy ustalić i zarezerwować 

pule środków krajowych, których łączna 

wysokość nie może być niższa niż 50 % 

ogólnej puli środków programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/48 

Poprawka  48 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Dotacje mogą być wykorzystywane 

w połączeniu ze środkami finansowymi 

pochodzącymi z Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego lub krajowych banków 

prorozwojowych lub innych instytucji 

finansowania rozwoju i publicznych 

instytucji finansowych, a także od 

instytucji finansowych sektora prywatnego 

i inwestorów z sektora prywatnego, w tym 

poprzez partnerstwa publiczno-prywatne. 

 

 

1. Dotacje mogą być wykorzystywane 

w połączeniu ze środkami finansowymi 

pochodzącymi z Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego lub krajowych banków 

prorozwojowych lub innych instytucji 

finansowania rozwoju i publicznych 

instytucji finansowych, a także od 

instytucji finansowych sektora prywatnego 

i inwestorów z sektora prywatnego. 

  

Or. pt 

 


