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Pozmeňujúci návrh  1 

Daniela Aiuto, Marco Valli, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, 

Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Pilier dopravy nástroja na prepájanie Európy po roku 2020 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 18 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  18a. nabáda členské štáty, aby projekty 

v rámci nástroja na prepájanie Európy 

predkladali na doplnkovom, a nie 

výlučnom základe, pokiaľ ide o projekty 

spolufinancované z EŠIF, s prihliadnutím 

na potreby celej dopravnej siete v rámci 

svojho územia; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Rosa D’Amato, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, 

Eleonora Evi, Tiziana Beghin, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi 

v mene skupiny EFDD 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Pilier dopravy nástroja na prepájanie Európy po roku 2020 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. pripomína, že dokončenie základnej 

siete dopravy v EÚ a naplnenie politických 

priorít si bude naďalej vyžadovať účasť 

občanov a príslušných zainteresovaných 

strán na rozhodovacom procese, 

transparentnosť pri posudzovaní a 

monitorovaní vykonávania projektov z 

environmentálneho a finančného hľadiska, 

zlepšenie modálnej integrácie a 

presadzovanie komodality; 

19. pripomína, že dokončenie základnej 

siete dopravy v EÚ a naplnenie politických 

priorít si bude naďalej vyžadovať účasť 

občanov a príslušných zainteresovaných 

strán na rozhodovacom procese, 

transparentnosť pri posudzovaní a 

monitorovaní vykonávania projektov z 

environmentálneho a finančného hľadiska, 

zlepšenie modálnej integrácie a 

presadzovanie komodality; zdôrazňuje 

význam opätovného posúdenia 

prebiehajúcich projektov v rámci nástroja 

na prepájanie Európy, ktoré sú 

kontroverzné a nezabezpečujú dotknutým 

členským štátom skutočnú hospodársku, 

sociálnu a environmentálnu pridanú 

hodnotu; 

Or. en 

 

 


