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RO Unită în diversitate RO 

7.12.2018 A8-0409/95 

Amendamentul  95 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei   

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13a) Ținând seama de amenințările la 

adresa siguranței și a securității, 

proiectele care beneficiază de sprijin din 

partea Uniunii ar trebui să includă 

rezistența și întreținerea infrastructurii. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

7.12.2018 A8-0409/96 

Amendamentul  96 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei  

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 6 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6a. Investițiile cofinanțate prin 

prezentul program, în special dacă sunt 

legate de îmbunătățirea infrastructurii 

sigure, securizate și rezistente sau dacă 

sunt legate de atingerea obiectivelor 

climatice, sunt calificate drept investiții 

eligibile pentru aplicarea clauzei de 

investiții și sunt excluse din evaluarea 

poziției bugetare a statelor membre în 

temeiul articolului 5 din Regulamentul 

(CE) nr. 1466/97 al Consiliului și al 

articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 

1467/97 al Consiliului. Investițiile și 

măsurile fiscale prevăzute la prezentul 

alineat, instituite în cadrul prezentului 

program, sunt considerate scutite de la 

calculele privind deficitul și datoria. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

7.12.2018 A8-0409/97 

Amendamentul  97 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei  

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 9 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

9. Resursele alocate statelor membre 

în cadrul gestiunii partajate pot fi, la 

cererea acestora, transferate către program. 

Comisia implementează aceste resurse 

direct în conformitate cu [articolul 62 

alineatul (1) litera (a)] din Regulamentul 

financiar sau indirect în conformitate cu 

același articol litera (c). Dacă este posibil, 

resursele respective sunt utilizate în 

beneficiul statului membru în cauză. 

9. Resursele alocate unui stat 

membru în cadrul gestiunii partajate pot fi, 

la cererea acestuia, transferate către 

program. Comisia implementează aceste 

resurse direct în conformitate cu 

[articolul 62 alineatul (1) litera (a)] din 

Regulamentul financiar sau indirect în 

conformitate cu același articol litera (c). 

Resursele respective sunt utilizate în 

aceeași categorie de regiuni, astfel cum 

sunt definite în articolul 102 din 

Regulament [noul Regulament privind 

dispozițiile comune], în beneficiul statului 

membru în cauză și sunt alocate unui 

proiect care vizează același obiectiv. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

7.12.2018 A8-0409/98 

Amendamentul  98 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei  

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 – litera b – punctul vi 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(vi) acțiuni de implementare a unei 

infrastructuri și mobilități în condiții de 

siguranță și securitate, inclusiv cu privire la 

siguranța rutieră în conformitate cu 

articolul 34 din Regulamentul (UE) nr. 

1315/2013; 

(vi) acțiuni de implementare a unei 

infrastructuri și mobilități în condiții de 

siguranță și securitate, inclusiv 

îmbunătățirea întreținerii și rezistenței 

infrastructurii, inclusiv cu privire la 

siguranța rutieră în conformitate cu 

articolul 34 din Regulamentul (UE) nr. 

1315/2013; 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

7.12.2018 A8-0409/99 

Amendamentul  99 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei  

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 – litera b – punctul vii 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(vii) acțiuni de îmbunătățire a rezistenței 

infrastructurii de transport la schimbările 

climatice și dezastrele naturale; 

(vii) acțiuni de îmbunătățire a rezistenței 

infrastructurii de transport, inclusiv la 

schimbările climatice și dezastrele 

naturale; 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

7.12.2018 A8-0409/100 

Amendamentul  100 

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei  

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) în cadrul obiectivului specific 

menționat la articolul 3 alineatul (2) 

litera (a) punctul (ii): acțiuni sau activități 

specifice în cadrul unei acțiuni, care 

sprijină infrastructura de transport din 

rețeaua TEN-T în vederea adaptării 

acesteia la necesitățile de mobilitate 

militară cu scopul de a permite o dublă 

utilizare civilă și militară a infrastructurii. 

(c) în cadrul obiectivului specific 

menționat la articolul 3 alineatul (2) litera 

(a) punctul (ii) și în conformitate cu 

articolul 6a: 
(i) activități specifice în cadrul unei acțiuni, 

care sprijină unele părți, noi sau existente, 

din rețeaua transeuropeană de transport 

adecvată pentru transportul militar, în 

vederea adaptării acesteia la necesitățile de 

mobilitate duală cu scopul de a permite o 

dublă utilizare civilă și militară a 

infrastructurii, asigurând, în același timp, 

o distribuție geografică echilibrată în 

întreaga Uniune, în special pe axele nord-

sud și vest-est; 

(ia) acțiuni menite să îmbunătățească 

accesibilitatea infrastructurii de transport 

și disponibilitatea în scopuri de securitate 

și protecție civilă; 

(ib) acțiuni de creștere a rezistenței 

împotriva amenințărilor legate de 

securitatea cibernetică. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

7.12.2018 A8-0409/101 

Amendamentul  101 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei  

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Proiectele care, potrivit unei 

evaluări, sunt considerate iremediabil 

dăunătoare mediului și sănătății nu vor fi 

finanțate în cadrul acestui program. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

7.12.2018 A8-0409/102 

Amendamentul  102 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei  

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera ga (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ga) implicarea cetățenilor și a 

comunităților locale prin consultări 

publice efectuate de statele membre sau 

de autoritățile locale; 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

7.12.2018 A8-0409/103 

Amendamentul  103 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei  

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În sectorul transporturilor, 

evaluarea propunerilor în funcție de 

criteriile de atribuire menționate la 

alineatul (1) trebuie, după caz, să se asigure 

că acțiunile propuse sunt în concordanță cu 

planurile de lucru pentru coridor și actele 

de punere în aplicare în conformitate cu 

articolul 47 din Regulamentul (UE) 

nr. 1315/2013 și trebuie să ia în 

considerare avizul coordonatorului 

european responsabil în temeiul 

articolului 45 alineatul (8). 

4. În sectorul transporturilor, 

evaluarea propunerilor în funcție de 

criteriile de atribuire menționate la 

alineatul (1) trebuie, după caz, să se asigure 

că acțiunile propuse sunt în concordanță cu 

planurile de lucru pentru coridor și actele 

de punere în aplicare în conformitate cu 

articolul 47 din Regulamentul (UE) 

nr. 1315/2013. 

Or. en 

 


