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DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.12.2018 A8-0409/95 

Ændringsforslag  95 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten  

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

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13 a) Med tanke på sikkerhedstruslerne 

bør projekter, der modtager EU-støtte, 

omfatte infrastrukturens 

modstandsdygtighed og vedligeholdelse. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

7.12.2018 A8-0409/96 

Ændringsforslag  96 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten  

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 6 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Investeringer, der medfinansieres 

af dette program, navnlig hvis de vedrører 

forbedringen af en pålidelig, sikker og 

modstandsdygtig infrastruktur eller 

opfyldelsen af klimamål, skal betragtes 

som støtteberettigede investeringer, hvor 

investeringsklausulen finder anvendelse, 

og er ikke omfattet af vurderingen af 

medlemsstaternes budgetstilling ud fra 

artikel 5 i Rådets forordning (EF) nr. 

1466/97 og artikel 2 i Rådets forordning 

(EF) nr. 1467/97. Investerings- eller 

beskatningsmæssige foranstaltninger, der 

er anført i dette stykke, og som er indført i 

henhold til dette program, anses for at 

være fritaget fra beregninger af gæld og 

underskud. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/97 

Ændringsforslag  97 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten  

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 9 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9. Midler, der er tildelt 

medlemsstaterne ved delt forvaltning, kan 

på disses anmodning overføres til 

programmet. Kommissionen forvalter disse 

midler direkte i overensstemmelse med 

finansforordningens [artikel 62, stk. 1, litra 

a)], eller indirekte i overensstemmelse med 

nævnte artikels litra c). De omhandlede 

midler anvendes om muligt til fordel for 

den pågældende medlemsstat. 

9. Midler, der er tildelt en 

medlemsstat ved delt forvaltning, kan på 

dennes anmodning overføres til 

programmet. Kommissionen forvalter disse 

midler direkte i overensstemmelse med 

finansforordningens [artikel 62, stk. 1, litra 

a)], eller indirekte i overensstemmelse med 

nævnte artikels litra c). De omhandlede 

midler anvendes i samme regionskategori, 

som fastsat i artikel 102 i forordningen 

[ny forordning om fælles bestemmelser], 

til fordel for den pågældende medlemsstat 

og skal tildeles et projekt, der har et 

tilsvarende formål. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/98 

Ændringsforslag  98 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten  

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 – litra b – nr. vi 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

vi) aktioner til gennemførelse af sikker 

infrastruktur og mobilitet, herunder 

færdselssikkerhed, i overensstemmelse 

med artikel 34 i forordning (EU) nr. 

1315/2013 

vi) aktioner til gennemførelse af sikker 

infrastruktur, herunder forbedring af 

infrastrukturens modstandsdygtighed og 

vedligeholdelse, og mobilitet, herunder 

færdselssikkerhed, i overensstemmelse 

med artikel 34 i forordning (EU) nr. 

1315/2013 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/99 

Ændringsforslag  99 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten  

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 – litra b – nr. vii 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

vii) aktioner til forbedring af 

transportinfrastrukturens 

modstandsdygtighed over for 

klimaændringer og naturkatastrofer 

vii) aktioner til forbedring af 

transportinfrastrukturens 

modstandsdygtighed, herunder over for 

klimaændringer og naturkatastrofer 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/100 

Ændringsforslag  100 

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten  

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) I henhold til den specifikke 

målsætning, der er omhandlet i artikel 3, 

stk. 2, litra b), nr. ii): aktioner eller 

specifikke aktiviteter inden for en aktion til 

støtte for transportinfrastrukturen på 

TEN-T-nettet med henblik på at tilpasse 

det til militære mobilitetsbehov og gøre det 

muligt at anvende infrastrukturen både 

civilt og militært. 

c) I henhold til den specifikke 

målsætning, der er omhandlet i artikel 3, 

stk. 2, litra b), nr. ii), og i 

overensstemmelse med artikel 6a: 
i) specifikke aktiviteter inden for en aktion 

til støtte for de nye eller eksisterende dele 

af det transeuropæiske transportnet, som 

egner sig til militær transport, med 

henblik på at tilpasse det til de dobbelte 

mobilitetskrav og gøre det muligt at 

anvende infrastrukturen både civilt og 

militært, samtidig med at der sikres en 

afbalanceret geografisk fordeling i hele 

Unionen, navnlig nord-syd- og øst-vest-

akserne 

ia) aktioner til forbedring af 

transportinfrastrukturen tilgængelighed 

og egnethed til sikkerheds- og 

civilbeskyttelsesformål 

ib) aktioner til at øge 

modstandsdygtigheden over for 

cybersikkerhedstrusler. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/101 

Ændringsforslag  101 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten  

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 4 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Projekter, som er blevet vurderet 

til at ville medføre uoprettelig skade på 

miljøet og sundheden, finansieres ikke 

under dette program. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/102 

Ændringsforslag  102 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten  

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 – litra g a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ga) inddragelse af borgerne og 

lokalsamfundene gennem offentlige 

høringer gennemført af medlemsstaterne 

eller de lokale myndigheder 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/103 

Ændringsforslag  103 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten  

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Hvad angår aktioner inden for 

transportsektoren, skal det ved 

bedømmelsen af forslagene ud fra 

tildelingskriterierne sikres, hvor det er 

relevant, at de foreslåede aktioner er i 

overensstemmelse med 

korridorarbejdsplanerne og 

gennemførelsesretsakterne som omhandlet 

i artikel 47 i forordning (EU) 

nr. 1315/2013, og der skal tages hensyn til 

udtalelsen fra den ansvarlige europæiske 

koordinator, jf. nævnte forordnings 

artikel 45, stk. 8. 

4. Hvad angår aktioner inden for 

transportsektoren, skal det ved 

bedømmelsen af forslagene ud fra 

tildelingskriterierne sikres, hvor det er 

relevant, at de foreslåede aktioner er i 

overensstemmelse med 

korridorarbejdsplanerne og 

gennemførelsesretsakterne som omhandlet 

i artikel 47 i forordning (EU) 

nr. 1315/2013. 

Or. en 

 


