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7.12.2018 A8-0409/95 

Predlog spremembe  95 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope  

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

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13a) Ob upoštevanju varnostnih groženj 

bi morali projekti, ki prejemajo podporo 

Unije, zajemati odpornost in vzdrževanje 

infrastrukture. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/96 

Predlog spremembe  96 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope  

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

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 6 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a. Naložbe, ki se sofinancirajo s tem 

programom, zlasti če so povezane z 

izboljšanjem varne, zanesljive in odporne 

infrastrukture ali z doseganjem 

podnebnih ciljev, se štejejo za naložbe, ki 

so upravičene do uporabe naložbene 

klavzule, in so izključene iz ocene 

proračunskega stanja držav članic bodisi 

v skladu s členom 5 Uredbe Sveta (ES) št. 

1466/97 bodisi v skladu s členom 2 

Uredbe Sveta (ES) št. 1467/97. Za 

naložbene in fiskalne ukrepe iz tega 

odstavka, ki so vzpostavljeni na podlagi 

tega programa, se šteje, da so izvzeti iz 

izračunov primanjkljaja in dolga. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/97 

Predlog spremembe  97 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope  

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

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 9 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

9. Sredstva, dodeljena državam 

članicam v okviru deljenega upravljanja, 

se lahko na njihovo zahtevo prerazporedijo 

programu. Komisija ta sredstva uporablja 

neposredno v skladu s [točko (a) 

člena 62(1)] finančne uredbe ali posredno v 

skladu s točko (c) navedenega člena. Če je 

to mogoče, se ta sredstva uporabijo v 

korist zadevne države članice. 

9. Sredstva, dodeljena državi članici v 

okviru deljenega upravljanja, se lahko na 

njeno zahtevo prerazporedijo programu. 

Komisija ta sredstva uporablja neposredno 

v skladu s [točko (a) člena 62(1)] finančne 

uredbe ali posredno v skladu s točko (c) 

navedenega člena. Ta sredstva se 

uporabijo v isti kategoriji regij, kakor je 

opredeljena v členu 102 Uredbe [nova 

uredba o skupnih določbah], v korist 

zadevne države članice in se dodelijo 

projektu, s katerim se uresničuje isti cilj. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/98 

Predlog spremembe  98 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope  

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

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 – točka b – točka vi 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(vi) ukrepi za vzpostavljanje varne in 

zanesljive infrastrukture in mobilnosti, 

vključno z varnostjo v cestnem prometu, v 

skladu s členom 34 Uredbe (EU) 

št. 1315/2013; 

(vi) ukrepi za vzpostavljanje varne in 

zanesljive infrastrukture, vključno z 

izboljšanjem vzdrževanja in odpornosti 

infrastrukture, in mobilnosti, vključno z 

varnostjo v cestnem prometu, v skladu s 

členom 34 Uredbe (EU) št. 1315/2013; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/99 

Predlog spremembe  99 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope  

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

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 – točka b – točka vii 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(vii) ukrepi za izboljšanje odpornosti 

prometne infrastrukture proti podnebnim 

spremembam in naravnim nesrečam; 

(vii) ukrepi za izboljšanje odpornosti 

prometne infrastrukture, tudi proti 

podnebnim spremembam in naravnim 

nesrečam; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/100 

Predlog spremembe  100 

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope  

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

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 – točka c 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) v okviru specifičnega cilja iz 

člena 3(2)(a)(ii): ukrepi ali posebne 

dejavnosti v okviru ukrepa, ki podpirajo 

prometno infrastrukturo v omrežju TEN-

T, da bi ga prilagodili zahtevam glede 

vojaške mobilnosti in s tem omogočili 

dvojno, civilno-vojaško uporabo 

infrastrukture. 

(c) v okviru specifičnega cilja iz 

člena 3(2)(a)(ii) in v skladu s členom 6a: 

(i) posebne dejavnosti v okviru ukrepa, ki 

podpirajo nove ali obstoječe dele 

vseevropskega prometnega omrežja, 

primerne za vojaški prevoz, da bi ga 

prilagodili zahtevam glede dvojne 

mobilnosti in s tem omogočili dvojno, 

civilno-vojaško uporabo infrastrukture ob 

zagotavljanju uravnotežene geografske 

porazdelitve po vsej Uniji, zlasti vzdolž osi 

sever–jug in vzhod–zahod; 

(ia) ukrepi za izboljšanje dostopnosti in 

razpoložljivosti prometne infrastrukture 

za varnostne namene in namene civilne 

zaščite; 

(ib) ukrepi, za povečanje odpornosti na 

grožnje na področju kibernetske varnosti. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/101 

Predlog spremembe  101 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope  

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

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 4 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Projekti, za katere se na podlagi 

ocene šteje, da so nepopravljivo škodljivi 

za okolje in zdravje, se ne financirajo v 

okviru tega programa. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/102 

Predlog spremembe  102 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope  

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

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – točka g a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ga) sodelovanje državljanov in 

lokalnih skupnosti prek javnih 

posvetovanj, ki jih izvajajo države članice 

ali lokalni organi; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/103 

Predlog spremembe  103 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope  

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

 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. V prometnem sektorju se pri oceni 

predlogov glede na merila za dodelitev iz 

odstavka 1, kadar je to ustrezno, zagotovi, 

da so predlagani ukrepi usklajeni z 

delovnimi načrti za koridor in izvedbenimi 

akti na podlagi člena 47 Uredbe 

(EU) št. 1315/2013 ter da upoštevajo 

mnenje odgovornega evropskega 

koordinatorja na podlagi člena 45(8) 

navedene uredbe. 

4. V prometnem sektorju se pri oceni 

predlogov glede na merila za dodelitev iz 

odstavka 1, kadar je to ustrezno, zagotovi, 

da so predlagani ukrepi usklajeni z 

delovnimi načrti za koridor in izvedbenimi 

akti na podlagi člena 47 Uredbe 

(EU) št. 1315/2013. 

Or. en 

 


