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7.12.2018 A8-0409/95 

Pozměňovací návrh  95 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13a) S ohledem na bezpečnostní hrozby 

by projekty podporované Unií měly 

zahrnovat odolnost a údržbu 

infrastruktury. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/96 

Pozměňovací návrh  96 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 6 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a. Investice spolufinancované tímto 

programem, zejména pokud se týkají 

zlepšování bezpečné, zabezpečené 

a odolné infrastruktury nebo dosahování 

cílů v oblasti klimatu, by měly být 

kvalifikovány jako investice způsobilé pro 

uplatnění investiční doložky a měly by být 

vyňaty z hodnocení stavu rozpočtu 

členských států podle článku 5 nařízení 

Rady (ES) č. 1466/97 a článku 2 nařízení 

Rady (ES) č. 1467/97. Investiční a fiskální 

opatření uvedená v tomto odstavci 

a provedená v rámci tohoto programu se 

považují za vyňatá z výpočtu schodku 

a dluhu. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/97 

Pozměňovací návrh  97 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 9 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

9. Do programu mohou být na žádost 

členských států převedeny zdroje, jež jim 

byly přiděleny v rámci sdíleného řízení. 

Komise tyto zdroje vynakládá přímo 

v souladu s [čl. 62 odst. 1 písm. a)] 

finančního nařízení, nebo nepřímo 

v souladu s písmenem c) uvedeného 

článku. Tyto zdroje se pokud možno 

použijí ve prospěch dotčeného členského 

státu. 

9. Do programu mohou být na žádost 

členského státu převedeny zdroje, jež mu 

byly přiděleny v rámci sdíleného řízení. 

Komise tyto zdroje vynakládá přímo 

v souladu s [čl. 62 odst. 1 písm. a)] 

finančního nařízení, nebo nepřímo 

v souladu s písmenem c) uvedeného 

článku. Tyto zdroje se použijí ve stejné 

kategorii regionů ve smyslu článku 102 

nařízení [nové nařízení o společných 

ustanoveních] ve prospěch dotčeného 

členského státu a musí být přiděleny na 

projekt zaměřený na tentýž cíl. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/98 

Pozměňovací návrh  98 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 – písm. b – bod vi 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

vi) opatření provádějící bezpečnou 

a chráněnou infrastrukturu a mobilitu, 

včetně silniční bezpečnosti, v souladu 

s článkem 34 nařízení (EU) č. 1315/2013; 

vi) opatření provádějící bezpečnou 

a chráněnou infrastrukturu, včetně 

zdokonalování údržby infrastruktury 
a posilování její odolnosti, a mobilitu, 

včetně silniční bezpečnosti, v souladu 

s článkem 34 nařízení (EU) č. 1315/2013; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/99 

Pozměňovací návrh  99 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 – písm. b – bod vii 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

vii) opatření pro zlepšení odolnosti 

dopravní infrastruktury vůči změně klimatu 

a přírodním katastrofám; 

vii) opatření pro zlepšení odolnosti 

dopravní infrastruktury, a to i vůči změně 

klimatu a přírodním katastrofám; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/100 

Pozměňovací návrh  100 

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 – písm. c 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) Podle konkrétního cíle uvedeného 

v čl. 3 odst. 2 písm. a) bodě ii): opatření 

nebo zvláštní činnosti v jejich rámci 

na podporu dopravní infrastruktury sítě 

TEN-T za účelem jejího přizpůsobení 

požadavkům na vojenskou mobilitu, aby 

bylo možné infrastrukturu používat 

k civilně-vojenskému dvojímu užití. 

c) Podle konkrétního cíle uvedeného 

v čl. 3 odst. 2 písm. a) bodě ii) a v souladu 

s článkem 6a: 
i) zvláštní činnosti v jejich rámci 

na podporu nových či stávajících částí 

transevropské dopravní sítě vhodné pro 

vojenskou dopravu, a to za účelem jejího 

přizpůsobení požadavkům duální mobility, 

aby bylo možné infrastrukturu používat 

k civilně-vojenskému dvojímu užití 

a přitom zajistit vyvážené zeměpisné 

rozložení v celé Unii, zejména pokud jde 

o osu sever-jih a západ-východ; 

ia) opatření zlepšující přístupnost 

a dostupnost dopravní infrastruktury pro 

účely bezpečnosti a civilní obrany; 

ib) opatření zvyšující odolnost vůči 

hrozbám souvisejícím s kybernetickou 

bezpečností. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/101 

Pozměňovací návrh  101 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 4 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Projekty, které dle hodnocení 

způsobí nevratnou škodu na životním 

prostředí a zdraví, nebudou v rámci 

programu financovány. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/102 

Pozměňovací návrh  102 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 – písm. g a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ga) zapojení občanů a místních 

společenství prostřednictvím veřejných 

konzultací, které budou pořádat členské 

státy nebo místní orgány; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/103 

Pozměňovací návrh  103 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. V odvětví dopravy posouzení 

návrhů na základě kritérií pro udělení 

grantu v odstavci 1 případně zajistí, aby 

navrhovaná opatření byla v souladu 

s pracovními plány koridoru a prováděcími 

akty podle článku 47 nařízení (EU) č. 

1315/2013 a zohledňovala stanovisko 

odpovědného evropského koordinátora 

podle čl. 45 odst. 8 uvedeného nařízení. 

4. V odvětví dopravy posouzení 

návrhů na základě kritérií pro udělení 

grantu v odstavci 1 případně zajistí, aby 

navrhovaná opatření byla v souladu 

s pracovními plány koridoru a prováděcími 

akty podle článku 47 nařízení (EU) 

č. 1315/2013. 

Or. en 

 

 


