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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0409/95 

Módosítás  95 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) Tekintettel a biztonsági és védelmi 

fenyegetésekre, az uniós támogatásban 

részesülő projekteknek magukban kell 

foglalniuk az infrastruktúra 

rezilienciájának kialakítását és a 

karbantartást is. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0409/96 

Módosítás  96 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) Az e program által 

társfinanszírozott beruházásokat, 

különösen ha a biztonságos és rugalmas 

infrastruktúra javításához vagy az 

éghajlattal kapcsolatos célkitűzések 

eléréséhez kapcsolódnak, a beruházási 

záradék alkalmazása céljára támogatható 

beruházásoknak kell minősíteni, és ki kell 

zárni a tagállamok költségvetési 

helyzetének értékeléséből a Tanács 

1466/97/EK költségvetési rendeletének 5. 

cikkében és az 1467/97/EK tanácsi 

rendelet 2. cikkében foglaltak szerint. Az 

ebben a bekezdésben említett, e program 

keretében bevezetett beruházási és 

adóügyi intézkedések a hiány- és 

adósságszámítások alól mentesnek 

tekintendők. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0409/97 

Módosítás  97 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 9 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A tagállamok részére megosztott 

irányítás keretében allokált források a 

tagállamok kérésére átcsoportosíthatók a 

programra. A Bizottság ezeket a forrásokat 

a költségvetési rendelet [62. cikke (1) 

bekezdésének a) pontjával] összhangban 

közvetlenül vagy 62. cikke (1) 

bekezdésének c) pontjával összhangban 

közvetve hajtja végre. Ezeket a forrásokat 

lehetőség szerint az érintett tagállam javára 

kell felhasználni. 

(9) A tagállam részére megosztott 

irányítás keretében allokált források a 

tagállam kérésére átcsoportosíthatók a 

programra. A Bizottság ezeket a forrásokat 

a költségvetési rendelet [62. cikke (1) 

bekezdésének a) pontjával] összhangban 

közvetlenül vagy 62. cikke (1) 

bekezdésének c) pontjával összhangban 

közvetve hajtja végre. Ezeket az 

erőforrásokat az [új közös 

rendelkezésekről szóló rendelet] 102. 

cikkében meghatározott régiókban kell 

felhasználni az érintett tagállam javára, és 

azokat egy ugyanarra a célra irányuló 

projektre kell fordítani. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0409/98 

Módosítás  98 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés – b pont – vi pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

vi. az 1315/2013/EU rendelet 34. 

cikkének megfelelően a biztonságos és 

zavartalan infrastruktúrát és mobilitást – 

többek között közútbiztonságot – 

eredményező intézkedések; 

vi. az 1315/2013/EU rendelet 34. 

cikkének megfelelően a biztonságos és 

zavartalan infrastruktúrát – ideértve az 

infrastruktúra karbantartásának és 

rezilienciájának javítását – és mobilitást – 

többek között közútbiztonságot – 

eredményező intézkedések; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0409/99 

Módosítás  99 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés – b pont – vii pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

vii. a közlekedési infrastruktúra 

éghajlatváltozással és természeti 

katasztrófákkal szembeni rezilienciáját 

javító intézkedések; 

vii. a közlekedési infrastruktúrának 

többek között az éghajlatváltozással és 

természeti katasztrófákkal szembeni 

rezilienciáját javító intézkedések; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0409/100 

Módosítás  100 

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) A 3. cikk (2) bekezdése a) 

pontjának ii. alpontjában említett egyedi 

célkitűzések: olyan intézkedések vagy egy 

intézkedésen belüli speciális 

tevékenységek, amelyek a TEN-T hálózat 

közlekedési infrastruktúrájának a katonai 

követelményekhez történő hozzáigazítását 

támogatják oly módon, hogy az alkalmas 

legyen polgári-katonai kettős 

felhasználásra. 

c) A 3. cikk (2) bekezdése a) 

pontjának ii. alpontjában és a 6a. cikkel 

összhangban említett egyedi célkitűzések: 

i. egy intézkedésen belüli speciális 

tevékenységek, amelyek a katonai célú 

szállításra alkalmas transzeurópai 
közlekedési hálózat új vagy már meglévő 

elemeinek a kettős követelményekhez 

történő hozzáigazítását támogatják oly 

módon, hogy az alkalmas legyen polgári-

katonai kettős felhasználásra, biztosítva 

ugyanakkor a kiegyensúlyozott földrajzi 

eloszlást az Unió egész területén, 

különösen az észak-déli és a kelet-nyugati 

tengely mentén; 

ia. a közlekedési infrastruktúra 

hozzáférhetőségét és rendelkezésre állását 

a biztonsági és polgárvédelmi szempontok 

tekintetében javító intézkedések; 

ib. a kiberbiztonsági fenyegetésekkel 

szembeni rezilienciát fokozó intézkedések. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0409/101 

Módosítás  101 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) E program keretében nem 

finanszírozhatók az olyan projektek, 

amelyek elemzés alapján 

helyrehozhatatlan károkat okoznak a 

környezetre és az egészségre nézve. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0409/102 

Módosítás  102 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) a tagállamok és a helyi 

önkormányzatok nyilvános konzultációján 

keresztül a polgárok és a helyi közösségek 

érintettsége; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0409/103 

Módosítás  103 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A közlekedési ágazat esetében a 

pályázatok (1) bekezdésben említett 

odaítélési kritériumok szerinti 

értékelésének – adott esetben – biztosítania 

kell, hogy a javasolt intézkedések 

összhangban legyenek az 1315/2013/EU 

rendelet 47. cikke szerinti folyosókra 

vonatkozó munkatervekkel és végrehajtási 

jogi aktusokkal, továbbá az értékelésnek 

az említett rendelet 45. cikke (8) 

bekezdésének megfelelően figyelembe kell 

vennie a felelős európai koordinátor 

véleményét. 

(4) A közlekedési ágazat esetében a 

pályázatok (1) bekezdésben említett 

odaítélési kritériumok szerinti 

értékelésének – adott esetben – biztosítania 

kell, hogy a javasolt intézkedések 

összhangban legyenek az 1315/2013/EU 

rendelet 47. cikke szerinti folyosókra 

vonatkozó munkatervekkel és végrehajtási 

jogi aktusokkal. 

Or. en 

 


