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7.12.2018 A8-0409/95 

Ändringsförslag  95 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa  

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 13a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13a) Med tanke på hot mot säkerhet 

och trygghet bör projekt som stöds av 

unionen innefatta infrastrukturens 

tålighet och underhållet av den. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2018 A8-0409/96 

Ändringsförslag  96 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa  

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 6a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a. Investeringar som samfinansieras 

av detta program ska, särskilt om de hör 

samman med en förbättrad, säker, trygg 

och tålig infrastruktur eller med 

uppnåendet av klimatmål, gälla som 

stödberättigande investeringar vid 

tillämpningen av investeringsklausulen 

och inte tas med vid bedömningen av 

medlemsstaternas budgetposition enligt 

antingen artikel 5 i rådets förordning 

(EG) nr 1466/97 eller artikel 2 i rådets 

förordning (EG) nr 1467/97. Investerings- 

och skatteåtgärder som avses i denna 

punkt och införs genom detta program 

ska anses vara undantagna från 

beräkningar av underskott och skulder. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/97 

Ändringsförslag  97 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa  

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 9 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

9. Medel anslagna till 

medlemsstaterna inom ramen för delad 

förvaltning får på deras begäran överföras 

till programmet. Kommissionen ska 

förvalta dessa medel direkt i enlighet med 

[artikel 62.1 a] i budgetförordningen eller 

indirekt i enlighet med led c i den artikeln. 

Om möjligt ska dessa medel användas till 

förmån för den berörda medlemsstaten. 

9. Medel anslagna till en medlemsstat 

inom ramen för delad förvaltning överförs 

på dess begäran till programmet. 

Kommissionen ska förvalta dessa medel 

direkt i enlighet med [artikel 62.1 a] i 

budgetförordningen eller indirekt i enlighet 

med led c i den artikeln. Dessa medel ska 

användas i samma kategori av regioner, 

som definieras i artikel 102 i förordning 

[ny förordning om gemensamma 

bestämmelser], till förmån för den berörda 

medlemsstaten, och anslås till ett projekt 

som siktar mot samma mål. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/98 

Ändringsförslag  98 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa  

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 2 – led b – led vi 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

vi) Åtgärder för genomförande av 

säker och trygg infrastruktur och mobilitet, 

i enlighet med artikel 34 i förordning (EU) 

nr 1315/2013. 

vi) Åtgärder för genomförande av 

säker och trygg infrastruktur, bland annat 

för att förbättra underhållet av 

infrastrukturen och göra den tåligare, och 

mobilitet, i enlighet med artikel 34 i 

förordning (EU) nr 1315/2013. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2018 A8-0409/99 

Ändringsförslag  99 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa  

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 2 – led b – led vii 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

vii) Åtgärder som förbättrar 

transportinfrastrukturens tålighet gentemot 

klimatförändringar och naturkatastrofer. 

vii) Åtgärder som förbättrar 

transportinfrastrukturens tålighet, inklusive 

gentemot klimatförändringar och 

naturkatastrofer. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/100 

Ändringsförslag  100 

Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa  

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 2 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Åtgärder, eller specifika 

verksamheter inom en åtgärd, inom ramen 

för det särskilda mål som avses i artikel 3.2 

a ii, till stöd för att anpassa 

transportinfrastruktur i TEN-T-nätet till 

krav på militär mobilitet i syfte att 

möjliggöra dubbla användningsområden 

(civilt och militärt) för infrastrukturen. 

(c) Inom ramen för det särskilda mål 

som avses i artikel 3.2 a ii och i enlighet 

med artikel 6a: 

 i) Specifika verksamheter inom en 

åtgärd, till stöd för nya eller befintliga 

delar av det transeuropeiska 

transportnätet som är lämpliga för militär 

transport, för att anpassa det till dubbla 

mobilitetskrav i syfte att möjliggöra dubbla 

användningsområden (civilt och militärt) 

för infrastrukturen, samtidigt som en 

balanserad geografisk fördelning över 

hela unionen, särskilt den nord-sydliga 

och den väst-östliga axeln säkerställs. 

 ia) Åtgärder som förbättrar 

transportinfrastrukturens åtkomlighet och 

tillgänglighet för säkerhets- och 

civilskyddsändamål. 

 ib) Åtgärder för ökad tålighet mot 

cybersäkerhetshot. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2018 A8-0409/101 

Ändringsförslag  101 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa  

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 4a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Projekt som bedömts kunna vålla 

oreparabla miljö- och hälsoskador får inte 

finansieras via programmet. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2018 A8-0409/102 

Ändringsförslag  102 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa  

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 1 – led ga (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ga) Medborgarnas och 

lokalsamhällenas delaktighet genom 

offentliga samråd genomförda av 

medlemsstater eller lokala myndigheter. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/103 

Ändringsförslag  103 

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa  

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. För transportsektorn ska 

bedömningen av förslag gentemot de 

tilldelningskriterier som avses i punkt 1, i 

tillämpliga fall, säkerställa att föreslagna 

åtgärder är förenliga med arbetsplanerna 

för korridorer och genomförandeakter i 

enlighet med artikel 47 i förordning (EU) 

nr 1315/2013 och beakta yttrandet från 

den ansvariga europeiska samordnaren i 

enlighet med artikel 45.8 i den 

förordningen. 

4. För transportsektorn ska 

bedömningen av förslag gentemot de 

tilldelningskriterier som avses i punkt 1, i 

tillämpliga fall, säkerställa att föreslagna 

åtgärder är förenliga med arbetsplanerna 

för korridorer och genomförandeakter i 

enlighet med artikel 47 i förordning (EU) 

nr 1315/2013. 

Or. en 

 


