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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

7.12.2018 A8-0409/95 

Pozmeňujúci návrh  95 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 13 a. so zreteľom na bezpečnosť a 

bezpečnostné hrozby by projekty, na ktoré 

sa poskytuje podpora Únie, mali zahŕňať 

aj odolnosť a údržbu infraštruktúry. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/96 

Pozmeňujúci návrh  96 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 6 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6 a. Investície spolufinancované 

z tohto programu, najmä ak súvisia so 

zlepšovaním bezpečnej, chránenej 

a odolnej infraštruktúry alebo 

dosahovaním cieľov v oblasti klímy, sa 

považujú za investície oprávnené na 

uplatnenie investičnej doložky a budú 

vyňaté z posudzovania rozpočtovej pozície 

členského štátu podľa článku 5 

nariadenia Rady (ES) č. 1466/97 alebo 

článku 2 nariadenia Rady (ES) 

č. 1467/97. Investície a fiškálne opatrenia 

uvedené v tomto odseku a používané 

podľa tohto programu sa považujú za 

oslobodené od výpočtov deficitu a dlhu. 

Or. en 
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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

7.12.2018 A8-0409/97 

Pozmeňujúci návrh  97 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 9 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

9. Zdroje pridelené členským štátom v 

rámci zdieľaného riadenia môžu byť na 

základe ich žiadosti presunuté na program. 

Komisia používa tieto zdroje priamo 

v súlade s [článkom 62 ods. 1 písm. a)] 

nariadenia o rozpočtových pravidlách 

alebo nepriamo v súlade s písmenom c) 

uvedeného článku. Tieto zdroje sa podľa 

možnosti použijú v prospech dotknutého 

členského štátu. 

9. Zdroje pridelené členskému štátu v 

rámci zdieľaného riadenia môžu byť na 

základe jeho žiadosti presunuté na 

program. Komisia používa tieto zdroje 

priamo v súlade s [článkom 62 ods. 1 

písm. a)] nariadenia o rozpočtových 

pravidlách alebo nepriamo v súlade 

s písmenom c) uvedeného článku. Tieto 

zdroje sa použijú v tej istej kategórii 

regiónov, ako je vymedzené v článku 102 

nariadenia [nové nariadenie o spoločných 

ustanoveniach], v prospech dotknutého 

členského štátu a pridelia sa na projekt 

zameraný na ten istý cieľ. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/98 

Pozmeňujúci návrh  98 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b – bod vi 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

vi) akcie, ktorými sa realizuje 

bezpečná a zabezpečená infraštruktúra 

a mobilita vrátane bezpečnosti cestnej 

premávky v súlade s článkom 34 

nariadenia (EÚ) č. 1315/2013; 

vi) akcie, ktorými sa realizuje 

bezpečná a zabezpečená infraštruktúra 

vrátane zlepšenia údržby a odolnosti 

infraštruktúry a mobilita vrátane 

bezpečnosti cestnej premávky v súlade 

s článkom 34 nariadenia (EÚ) 

č. 1315/2013; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/99 

Pozmeňujúci návrh  99 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b – bod vii 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

vii) akcie na zlepšenie odolnosti 

dopravnej infraštruktúry proti zmene klímy 

a prírodným katastrofám; 

vii) akcie na zlepšenie odolnosti 

dopravnej infraštruktúry, a to aj proti 

zmene klímy a prírodným katastrofám; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/100 

Pozmeňujúci návrh  100 

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) V rámci špecifického cieľa 

uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. a) 

bode ii): akcie alebo špecifické činnosti 

v rámci akcie podporujúce dopravnú 

infraštruktúru v sieti TEN-T s cieľom 

prispôsobiť ju požiadavkám vojenskej 

mobility na účely umožnenia dvojakého 

využitia infraštruktúry na civilné 

aj vojenské účely. 

c) V rámci špecifického cieľa 

uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. a) 

bode ii) a v súlade s článkom 6a: 

i) špecifické činnosti v rámci akcie 

podporujúce časti, nové alebo existujúce, 

transeurópskej dopravnej siete vhodné na 

vojenskú dopravu s cieľom prispôsobiť ju 

požiadavkám dvojakej mobility na účely 

umožnenia dvojakého využitia 

infraštruktúry na civilné aj vojenské účely 

a  a súčasného zabezpečenia vyváženého 

geografického rozloženia v rámci celej 

Únie, najmä pozdĺž severo-južnej a 

západo-východnej osi; 

ia) akcie na zlepšenie dostupnosti 

dopravnej infraštruktúry a dostupnosti na 

účely bezpečnostnej a civilnej ochrany; 

ib) akcie na zvýšenie odolnosti voči 

kybernetickým hrozbám. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/101 

Pozmeňujúci návrh  101 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 4 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4 a. Projekty, ktoré sa podľa posúdenia 

považujú za nevyhnutne škodlivé pre 

životné prostredie a pre zdravie, sa v 

rámci tohto programu nefinancujú. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/102 

Pozmeňujúci návrh  102 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – písmeno g a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 g a) účasť občanov a miestnych 

komunít prostredníctvom verejných 

konzultácií vykonávaných členskými 

štátmi alebo miestnymi orgánmi; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/103 

Pozmeňujúci návrh  103 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Pokiaľ ide o sektor dopravy, pri 

hodnotení návrhov na základe kritérií na 

vyhodnotenie návrhov uvedenom 

v odseku 1 sa v prípade potreby zabezpečí, 

aby navrhované akcie boli v súlade 

s pracovnými plánmi pre koridory 

a vykonávacími aktmi podľa článku 47 

nariadenia (EÚ) č. 1315/2013 a aby sa 

v nich zohľadnilo stanovisko 

zodpovedného európskeho koordinátora 

podľa článku 45 ods. 8 uvedeného 

nariadenia. 

4. Pokiaľ ide o sektor dopravy, pri 

hodnotení návrhov na základe kritérií na 

vyhodnotenie návrhov uvedenom 

v odseku 1 sa v prípade potreby zabezpečí, 

aby navrhované akcie boli v súlade 

s pracovnými plánmi pre koridory 

a vykonávacími aktmi podľa článku 47 

nariadenia (EÚ) č. 1315/2013. 

Or. en 

 


