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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2018 A8-0409/95 

Muudatusettepanek  95 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Euroopa ühendamise rahastu loomine  

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 a) Pidades silmas ohutust ja 

julgeolekuohtusid, peaksid liidu toetust 

saavad projektid hõlmama taristu 

vastupidavust ja hooldust.  

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2018 A8-0409/96 

Muudatusettepanek  96 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Euroopa ühendamise rahastu loomine  

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 6 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Selle programmiga 

kaasrahastatavad investeeringud, eelkõige 

kui need on seotud ohutu, turvalise ja 

töökindla taristuga või kliimaeesmärkide 

saavutamisega, kvalifitseeritakse 

rahastamiskõlblike investeeringutena 

investeerimist käsitleva punkti 

kohaldamiseks, ning jäetakse välja 

liikmesriikide eelarveseisundi hindamisest 

kas nõukogu määruse (EÜ) nr 1466/97 

artikli 5 või nõukogu määruse (EÜ) nr 

1467/97 artikli 2 kohaselt; käesolevas 

lõikes viidatud investeerimis- ja 

fiskaalmeetmed, mis on kehtestatud 

nimetatud programmi alusel on defitsiidi- 

ja võlaarvestustest vabastatud. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2018 A8-0409/97 

Muudatusettepanek  97 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Euroopa ühendamise rahastu loomine  

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4  – lõige 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

9. Vahendid, mis on liikmesriikidele 

eraldatud eelarve jagatud täitmise korras, 

võib liikmesriikide palvel kanda üle 

programmile. Komisjon haldab neid 

vahendeid otse finantsmääruse [artikli 62 

lõike 1 punkti a] või kaudselt kõnealuse 

artikli lõike 1 punkti c alusel. Võimaluse 

korral seatakse vahendite kasutamisel 
esiplaanile asjaomase liikmesriigi huvid. 

9. Vahendid, mis on liikmesriigile 

eraldatud eelarve jagatud täitmise korras, 

võib liikmesriigi palvel kanda üle 

programmile. Komisjon haldab neid 

vahendeid otse finantsmääruse [artikli 62 

lõike 1 punkti a] või kaudselt kõnealuse 

artikli lõike 1 punkti c alusel. Vahendeid 

kasutatakse samas piirkondade 

kategoorias, mis on määratletud määruse 

[uus ühissätteid käsitlev määrus] artiklis 

102, seades esiplaanile asjaomase 

liikmesriigi huvid, ning eraldatakse 

projektile, millel on sama eesmärk. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2018 A8-0409/98 

Muudatusettepanek  98 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Euroopa ühendamise rahastu loomine  

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b – alapunkt vi 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

vi) meetmed, millega rakendatakse ellu 

ohutut ja turvalist taristut ning 

liikuvussüsteemi, kaasa arvatud 

liiklusohutus, vastavalt määruse (EL) nr 

1315/2013 artiklile 34; 

vi) meetmed, millega rakendatakse ellu 

ohutut ja turvalist taristut, sealhulgas 

taristu täiustamine ja vastupidavus, ning 

liikuvussüsteemi, kaasa arvatud 

liiklusohutus, vastavalt määruse (EL) nr 

1315/2013 artiklile 34; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2018 A8-0409/99 

Muudatusettepanek  99 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Euroopa ühendamise rahastu loomine  

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b – alapunkt vii 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

vii) meetmed, millega suurendatakse 

transporditaristu vastupanuvõimet 

kliimamuutustele ja loodusõnnetustele; 

vii) meetmed, millega suurendatakse 

transporditaristu vastupanuvõimet, 

sealhulgas kliimamuutustele ja 

loodusõnnetustele; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2018 A8-0409/100 

Muudatusettepanek  100 

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Euroopa ühendamise rahastu loomine  

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) artikli 3 lõike 2 punkti a alapunktis 

ii osutatud erieesmärgi alusel: meetmed või 

meetmetega hõlmatud tegevus, millega 

toetatakse TEN-T võrgu 

transporditaristut, et kohandada see 

sõjaväelise liikuvuse nõuetele ja 

võimaldada seda kasutada nii tsiviil- kui 

ka sõjaväelisel otstarbel. 

(c) artikli 3 lõike 2 punkti a alapunktis 

ii osutatud erieesmärgi alusel ja kooskõlas 

artikliga 6 a: 
i) meetmega hõlmatud tegevus, millega 

toetatakse sõjaväetranspordi jaoks 

sobivaid üleeuroopalise transpordivõrgu 

uusi või olemasolevaid osi, et kohandada 

need kahesuguse liikuvuse nõuetele ning 

võimaldada taristu tsiviil- ja sõjalist 

kahesugust kasutust, ning tagades samal 

ajal tasakaalustatud geograafilise jaotuse 

üle kogu liidu, eelkõige põhja-lõuna ja 

lääne-ida teljel; 

i a) meetmed, millega parandatakse 

transporditaristule juurdepääsu ja selle 

kättesaadavust julgeoleku ja tsiviilkaitse 

otstarbel; 

i b) meetmed, millega suurendatakse 

vastupidavust küberturvalisusega seotud 

ohtudele. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2018 A8-0409/101 

Muudatusettepanek  101 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Euroopa ühendamise rahastu loomine  

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Programmist ei toetata projekte, 

mida hindamise põhjal peetakse 

keskkonnale ja tervisele pöördumatult 

kahjulikuks. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2018 A8-0409/102 

Muudatusettepanek  102 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Euroopa ühendamise rahastu loomine  

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt g a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 g a) kodanike ja kohalike kogukondade 

kaasamine liikmesriikide või kohalike 

omavalitsuste korraldatud avalike 

konsultatsioonide kaudu; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2018 A8-0409/103 

Muudatusettepanek  103 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Euroopa ühendamise rahastu loomine  

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Transpordisektoris tagab 

pakkumuste hindamine lõikes 1 osutatud 

kriteeriumide alusel vajaduse korral selle, 

et tehtud pakkumused on kooskõlas 

transpordikoridori hõlmavate töökavadega 

ja määruse (EL) nr 1315/2013 artikli 47 

kohaste rakendusaktidega ning et 

kõnealuse määruse artikli 45 lõike 8 

kohaselt võetakse arvesse selle valdkonna 

eest vastutava Euroopa koordinaatori 

arvamust. 

4. Transpordisektoris tagab 

pakkumuste hindamine lõikes 1 osutatud 

kriteeriumide alusel vajaduse korral selle, 

et tehtud pakkumused on kooskõlas 

transpordikoridori hõlmavate töökavadega 

ja määruse (EL) nr 1315/2013 artikli 47 

kohaste rakendusaktidega. 

Or. en 

 


