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NL In verscheidenheid verenigd NL 

7.12.2018 A8-0409/95 

Amendement  95 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility  

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

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) Gezien de bedreigingen 

voor de veiligheid en de beveiliging 

moeten projecten die steun van de Unie 

ontvangen, ook betrekking hebben op de 

veerkracht en het onderhoud van 

infrastructuur. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/96 

Amendement  96 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility  

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 6 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. Investeringen die mede worden 

gefinancierd door dit programma, met 

name indien ze verband houden met de 

verbetering van veilige, beveiligde en 

veerkrachtige infrastructuur of indien ze 

verband houden met het halen van de 

klimaatdoelstellingen, worden 

gekwalificeerd als subsidiabele 

investeringen voor de toepassing van de 

investeringsclausule en worden 

uitgesloten van de beoordeling van de 

begrotingssituatie van de lidstaat 

overeenkomstig artikel 5 van Verordening 

(EG) nr. 1466/97 van de Raad en artikel 2 

van Verordening (EG) nr. 1467/97 van de 

Raad. Investerings- en 

begrotingsmaatregelen als bedoeld in dit 

lid die in het kader van dit programma 

zijn vastgesteld, worden geacht te zijn 

vrijgesteld van de berekening van tekorten 

en schulden. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/97 

Amendement  97 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility  

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 9 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. Op verzoek van de lidstaten kunnen 

de aan hen in gedeeld beheer toegewezen 

middelen worden overgeschreven naar het 

programma. De Commissie voert die 

middelen overeenkomstig [artikel 62, lid 1, 

onder a),] van het Financieel Reglement op 

directe wijze dan wel overeenkomstig 

artikel 62, lid 1, onder c), van het 

Financieel Reglement op indirecte wijze 

uit. Indien mogelijk worden die middelen 

gebruikt ten voordele van de betrokken 

lidstaat. 

9. Op verzoek van een lidstaat kunnen 

de aan hem in gedeeld beheer toegewezen 

middelen worden overgeschreven naar het 

programma. De Commissie voert die 

middelen overeenkomstig [artikel 62, lid 1, 

onder a),] van het Financieel Reglement op 

directe wijze dan wel overeenkomstig 

artikel 62, lid 1, onder c), van het 

Financieel Reglement op indirecte wijze 

uit. Die middelen worden gebruikt in 

dezelfde categorie regio's, zoals bepaald 

in artikel 102 van [de nieuwe verordening 

gemeenschappelijke bepalingen], ten 

voordele van de betrokken lidstaat, en 

worden toegewezen aan een project dat 

hetzelfde doel beoogt. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/98 

Amendement  98 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility  

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 – letter b – punt vi 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

vi) acties die bijdragen tot veilige en 

beveiligde infrastructuur en mobiliteit, 

waaronder verkeersveiligheid, 

overeenkomstig artikel 34 van Verordening 

(EU) nr. 1315/2013; 

vi) acties die bijdragen tot veilige en 

beveiligde infrastructuur en mobiliteit, 

waaronder de verbetering van het 

onderhoud en de veerkracht van 

infrastructuur, overeenkomstig artikel 34 

van Verordening (EU) nr. 1315/2013; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/99 

Amendement  99 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility  

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 – letter b – punt vii 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

vii) acties om de vervoersinfrastructuur 

beter bestand te maken tegen de 

klimaatverandering en natuurrampen; 

vii) acties om de vervoersinfrastructuur 

weerbaarder te maken, onder meer ten 

aanzien van de klimaatverandering en 

natuurrampen; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/100 

Amendement  100 

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility  

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) In het kader van de specifieke 

doelstellingen als bedoeld in artikel 3, 

lid 2, onder a), punt ii): acties, of 

specifieke activiteiten die deel uitmaken 

van een actie, ter ondersteuning van de 

aanpassing van de TEN-T-infrastructuur 

aan de eisen inzake militaire mobiliteit om 

deze geschikt te maken voor civiel-militair 

gebruik. 

c) in het kader van de specifieke 

doelstellingen als bedoeld in artikel 3, 

lid 2, onder a), punt ii), en in 

overeenstemming met artikel 6 bis: 
i) specifieke activiteiten die deel uitmaken 

van een actie, ter ondersteuning van 

nieuwe of bestaande delen van het trans-

Europees vervoersnetwerk die geschikt 

zijn voor militair vervoer, teneinde deze 

aan te passen aan duale-mobiliteitseisen 
om de infrastructuur geschikt te maken 

voor civiel-militair gebruik, waarbij wordt 

gezorgd voor een evenwichtige 

geografische verdeling in de hele Unie, 

met name op de noord-zuid- en de oost-

westas; 

i bis) acties ter verbetering van de 

toegankelijkheid en beschikbaarheid van 

vervoersinfrastructuur voor beveiligings- 

en civielebeschermingsdoeleinden; 

i ter) ter versterking van de weerbaarheid 

tegen cyberdreigingen; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/101 

Amendement  101 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility  

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Projecten waarvan bij een 

beoordeling is vastgesteld dat ze 

onherstelbare schade toebrengen aan het 

milieu en de gezondheid ontvangen geen 

financiering uit hoofde van dit 

programma. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/102 

Amendement  102 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility  

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – letter g bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 g bis) betrokkenheid van burgers en 

lokale gemeenschappen via door lidstaten 

of lokale overheden uitgevoerde openbare 

raadplegingen; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/103 

Amendement  103 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility  

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. In de vervoerssector wordt er bij de 

toetsing van de voorstellen aan de 

selectiecriteria als bedoeld in lid 1, indien 

van toepassing, op toegezien dat de 

voorgestelde acties in overeenstemming 

zijn met de werkplannen van de corridors 

en de uitvoeringshandelingen 

overeenkomstig artikel 47 van Verordening 

(EU) nr. 1315/2013 en rekening houden 

met het advies van de bevoegde Europese 

coördinator op grond van artikel 45, lid 8. 

4. In de vervoerssector wordt er bij de 

toetsing van de voorstellen aan de 

selectiecriteria als bedoeld in lid 1, indien 

van toepassing, op toegezien dat de 

voorgestelde acties in overeenstemming 

zijn met de werkplannen van de corridors 

en de uitvoeringshandelingen 

overeenkomstig artikel 47 van Verordening 

(EU) nr. 1315/2013. 

Or. en 

 


