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7.12.2018 A8-0409/95 

Poprawka  95 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Z uwagi na zagrożenia dla 

bezpieczeństwa w ramach projektów 

otrzymujących wsparcie unijne należy 

uwzględniać kwestię odporności 

infrastruktury i jej utrzymania. 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

7.12.2018 A8-0409/96 

Poprawka  96 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 6 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Inwestycje współfinansowane w 

ramach programu, zwłaszcza jeżeli 

dotyczą poprawy bezpiecznej, chronionej i 

odpornej infrastruktury lub jeżeli są 

powiązane z osiąganiem celów 

klimatycznych, uznaje się za inwestycje 

kwalifikujące się do zastosowania klauzuli 

inwestycyjnej i wyłącza się z oceny pozycji 

budżetowej państw członkowskich na 

mocy art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 

1466/97 i art. 2 rozporządzenia Rad (WE) 

nr 1467/97. Inwestycji i środków 

podatkowych, o których mowa w 

niniejszym ustępie, uruchamianych w 

ramach programu, nie uwzględnia się w 

obliczeniach dotyczących deficytu i 

zadłużenia. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/97 

Poprawka  97 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 9 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. Środki przydzielone państwom 

członkowskim w ramach zarządzania 

dzielonego mogą, na ich wniosek, zostać 

przeniesione do programu. Komisja 

wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie z 

[art. 62 ust. 1 lit. a)] rozporządzenia 

finansowego lub pośrednio zgodnie z lit. c) 

tego artykułu. W miarę możliwości środki 

te wykorzystuje się na rzecz danego 

państwa członkowskiego. 

9. Środki przydzielone państwu 

członkowskiemu w ramach zarządzania 

dzielonego mogą, na jego wniosek, zostać 

przeniesione do programu. Komisja 

wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie z 

[art. 62 ust. 1 lit. a)] rozporządzenia 

finansowego lub pośrednio zgodnie z lit. c) 

tego artykułu. Środki te wykorzystuje się w 

regionach tej samej kategorii, zgodnie z 

definicją w art. 102 rozporządzenia 

[nowego rozporządzenia w sprawie 

wspólnych przepisów] na rzecz danego 

państwa członkowskiego oraz przyznaje 

się na projekt mający ten sam cel. 

Or. en 



 

AM\1171607PL.docx  PE631.579v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

7.12.2018 A8-0409/98 

Poprawka  98 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b – podpunkt vi 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(vi) działania służące wdrożeniu 

bezpiecznej i chronionej infrastruktury 

oraz mobilności, w tym w zakresie 

bezpieczeństwa drogowego, zgodnie 

z art. 34 rozporządzenia (UE) 

nr 1315/2013; 

(vi) działania służące wdrożeniu 

bezpiecznej i chronionej infrastruktury, co 

obejmuje również poprawę utrzymania 

infrastruktury i jej odporności, oraz 

mobilności, w tym w zakresie 

bezpieczeństwa drogowego, zgodnie 

z art. 34 rozporządzenia (UE) 

nr 1315/2013; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/99 

Poprawka  99 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b – podpunkt vii 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(vii) działania poprawiające odporność 

infrastruktury transportowej na zmiany 

klimatu i klęski żywiołowe; 

(vii) działania poprawiające odporność 

infrastruktury transportowej, w tym na 

zmiany klimatu i klęski żywiołowe; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/100 

Poprawka  100 

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) W ramach celu szczegółowego, 

o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) ppkt 

(ii): działania lub konkretne zadania 

w ramach działania, wspierające 

infrastrukturę transportową w sieci TEN-

T w celu dostosowania jej do wymogów 

dotyczących mobilności wojskowej, 

służące umożliwieniu podwójnego, 

cywilno-wojskowego, zastosowania 

infrastruktury. 

c) w ramach celu szczegółowego, o 

którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) 

i zgodnie z art. 6a: 
(i) konkretne zadania w ramach działania, 

wspierające nowe lub istniejące odcinki 

transeuropejskiej sieci transportowej, 

nadające się do transportu wojskowego, w 

celu dostosowania ich do wymogów 

podwójnej mobilności i w celu 

umożliwienia podwójnego, cywilno-

wojskowego wykorzystania infrastruktury 

przy jednoczesnym zrównoważeniu 

geograficznym w całej Unii, zwłaszcza na 

osi północ-południe i wschód-zachód; 

(ia) działania poprawiające przystępność 

i dostępność infrastruktury transportowej 

do celów bezpieczeństwa i ochrony 

ludności; 

(ib) działania zwiększające odporność na 

zagrożenia w dziedzinie 

cyberbezpieczeństwa. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/101 

Poprawka  101 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Do finansowania w ramach tego 

programu nie kwalifikują się projekty, 

które w świetle ich oceny mają 

nieodwracalny szkodliwy wpływ na 

środowisko i zdrowie. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/102 

Poprawka  102 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera g a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ga) zaangażowanie obywateli i 

społeczności lokalnych w ramach 

konsultacji publicznych prowadzonych 

przez państwa członkowskie lub władze 

lokalne; 

Or. en 



 

AM\1171607PL.docx  PE631.579v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

7.12.2018 A8-0409/103 

Poprawka  103 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Ocena wniosków w sektorze 

transportu pod kątem kryteriów wyboru, 

o których mowa w ust. 1, musi – 

w stosownych przypadkach – zapewniać, 

aby proponowane działania były spójne 

z planami prac dotyczącymi korytarzy 

i aktami wykonawczymi zgodnie z art. 47 

rozporządzenia (UE) nr 1315/2013 oraz 

uwzględniały opinię odpowiedzialnego 

koordynatora europejskiego zgodnie 

z art. 45 ust. 8 tego rozporządzenia. 

4. Ocena wniosków w sektorze 

transportu pod kątem kryteriów wyboru, o 

których mowa w ust. 1, musi – w 

stosownych przypadkach – gwarantować, 

że proponowane działania będą spójne z 

planami prac dotyczącymi korytarzy i 

aktami wykonawczymi zgodnie z art. 47 

rozporządzenia (UE) nr 1315/2013. 

Or. en 

 


