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7.12.2018 A8-0409/41 

Predlog spremembe  41 

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

(Neoklis Sylikiotis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

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

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Splošni cilj programa je razvoj in 

posodobitev vseevropskih omrežij na 

prometnem, energetskem in digitalnem 

področju ter spodbujanje čezmejnega 

sodelovanja na področju energije iz 

obnovljivih virov ob upoštevanju 

dolgoročnih zavez glede razogljičenja s 

poudarkom na sinergijah med sektorji. 

1. Splošni cilj programa je razvoj in 

posodobitev nacionalnih in vseevropskih 

omrežij v prometnem, energetskem in 

digitalnem sektorju, ki so strateško 

pomembni za razvoj držav članic, zlasti za 

strateški razvoj sektorjev javne politike, ter 

spodbujanje čezmejnega sodelovanja na 

področju energije iz obnovljivih virov ob 

upoštevanju dolgoročnih zavez glede 

razogljičenja s poudarkom na sinergijah 

med sektorji.. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/42 

Predlog spremembe  42 

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

(Neoklis Sylikiotis), Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

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

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 – točka a – pododstavek ii 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ii) 11 285 493 000 EUR se 

prerazporedi iz Kohezijskega sklada, da se 

v skladu s to uredbo porabi samo v 

državah članicah, ki so upravičene do 

financiranja iz Kohezijskega sklada; 

črtano 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/43 

Predlog spremembe  43 

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

(Neoklis Sylikiotis), Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

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

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek – 2 – točka a – pododstavek iii 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(iii) 6 500 000 000 EUR iz obrambnega 

grozda za specifični cilj iz člena 3(2)(a)(ii); 

(iii) 17 785 000 000 EUR iz razdelka 

Varnost in obramba za specifični cilj iz 

člena 3(2)(a)(i); 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/44 

Predlog spremembe  44 

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

(Neoklis Sylikiotis), Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

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

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Komisija ne odstopa od zneska iz 

pododstavka 2(a)(ii). 

črtano 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/45 

Predlog spremembe  45 

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

(Neoklis Sylikiotis), Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

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

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Znesek, prerazporejen iz 

Kohezijskega sklada, se uporabi v skladu s 

to uredbo, ob upoštevanju odstavka 8 in 

brez poseganja v člen 14(2)(b). 

črtano 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/46 

Predlog spremembe  46 

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

Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

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

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Kar zadeva zneske, prerazporejene 

iz Kohezijskega sklada, se 30 % teh 

zneskov nemudoma da na voljo vsem 

državam članicam, ki so upravičene do 

financiranja iz Kohezijskega sklada, za 

financiranje projektov prometne 

infrastrukture v skladu s to uredbo, pri 

čemer imajo prednost čezmejne in 

manjkajoče povezave. Pri izboru projektov, 

upravičenih do financiranja, se do 

31. decembra 2023 upoštevajo nacionalna 

dodeljena sredstva v okviru Kohezijskega 

sklada glede 70 % prerazporejenih 

sredstev. Od 1. januarja 2024 se sredstva, 

ki so bila prerazporejena programu in niso 

bila dodeljena za noben projekt prometne 

infrastrukture, dajo na voljo vsem državam 

članicam, upravičenim do sredstev iz 

Kohezijskega sklada, za financiranje 

projektov prometne infrastrukture v skladu 

s to uredbo. 

8. Kar zadeva zneske, prerazporejene 

iz obrambnega grozda, se 30 % teh 

zneskov nemudoma da na voljo vsem 

državam članicam, ki so upravičene do 

financiranja projektov prometne 

infrastrukture v skladu s to uredbo, pri 

čemer imajo prednost čezmejne in 

manjkajoče povezave. Pri izboru projektov, 

upravičenih do financiranja, se do 

31. decembra 2023 upoštevajo nacionalna 

dodeljena sredstva v okviru Kohezijskega 

sklada glede 70 % prerazporejenih 

sredstev. Od 1. januarja 2024 se sredstva, 

ki so bila prerazporejena programu in niso 

bila dodeljena za noben projekt prometne 

infrastrukture, dajo na voljo vsem državam 

članicam, upravičenim do sredstev iz 

Kohezijskega sklada, za financiranje 

projektov prometne infrastrukture v skladu 

s to uredbo. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/47 

Predlog spremembe  47 

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

(Neoklis Sylikiotis), Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

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

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Program se izvaja z neposrednim 

upravljanjem v skladu s finančno uredbo 

ali s posrednim upravljanjem z organi iz 

člena [61(1)(c)] finančne uredbe. 

1. Program se izvaja z neposrednim in 

deljenim upravljanjem v skladu s finančno 

uredbo ali s posrednim upravljanjem z 

organi iz člena [61(1)(c)] finančne uredbe. 

V primeru deljenega upravljanja je treba 

ustvariti in rezervirati nacionalna 

sredstva, katerih skupni znesek ne sme biti 

manjši od 50 % vseh proračunskih 

sredstev Programa. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/48 

Predlog spremembe  48 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

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

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Nepovratna sredstva se lahko 

uporabljajo v kombinaciji s sredstvi 

Evropske investicijske banke ali 

nacionalnih spodbujevalnih bank ali drugih 

razvojnih in javnih finančnih institucij ter 

finančnih institucij in vlagateljev iz 

zasebnega sektorja, vključno prek javno-

zasebnih partnerstev. 

1. Nepovratna sredstva se lahko 

uporabljajo v kombinaciji s sredstvi 

Evropske investicijske banke ali 

nacionalnih spodbujevalnih bank ali drugih 

razvojnih in javnih finančnih institucij ter 

finančnih institucij in vlagateljev iz 

zasebnega sektorja. 

Or. pt 

 

 

 


