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A8-0409/11

Pozměňovací návrh 11
Angelo Ciocca
za skupinu ENF
Zpráva
Marian-Jean Marinescu
Zřízení Nástroje pro propojení Evropy
(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))

A8-0409/2018

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)
Program by měl být zaměřen
na podporu projektů týkajících se změny
klimatu, ekologicky a sociálně udržitelných
projektů a případně opatření ke zmírnění
změny klimatu a přizpůsobení se této
změně. Zejména by se měl zvýraznit
příspěvek programu k dosažení cílů
Pařížské dohody, jakož i navrhovaných
cílů v oblasti klimatu a energetiky do roku
2030 a dlouhodobého cíle týkajícího se
dekarbonizace.

(3)
Program by měl být zaměřen
na podporu projektů týkajících se změny
klimatu, ekologicky a sociálně udržitelných
projektů a případně opatření ke zmírnění
změny klimatu a přizpůsobení se této
změně. Zejména by se měl zvýraznit
příspěvek programu k dosažení cílů a
dlouhodobého cíle týkajícího se
dekarbonizace.
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A8-0409/12

Pozměňovací návrh 12
Angelo Ciocca
za skupinu ENF
Zpráva
Marian-Jean Marinescu
Zřízení Nástroje pro propojení Evropy
(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))

A8-0409/2018

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)
S ohledem na význam boje proti
změně klimatu v souladu se závazky Unie
k provedení Pařížské dohody a k plnění
cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje by
toto nařízení proto mělo změnu klimatu
zohledňovat a mělo by vést ke splnění
celkového cíle, tj. aby se 25 % výdajů
z rozpočtu EU vynakládalo na podporu cílů
v oblasti klimatu18 . Očekává se, že 60 %
z celkového finančního krytí programu
bude vynaloženo na opatření, která
přispějí k dosažení cílů v oblasti klimatu,
a to mimo jiné na základě těchto ukazatelů
z Ria („Rio markers“): i) 100 % na výdaje
na železniční infrastrukturu, alternativní
paliva, čistou městskou dopravu, přenos
elektřiny, skladování elektřiny, inteligentní
sítě, přepravu CO2 a energii
z obnovitelných zdrojů; ii) 40 % na
vnitrozemské vodní cesty a multimodální
dopravu a plynárenskou infrastrukturu –
bude-li to umožněno větším využitím
vodíku z obnovitelných zdrojů nebo
bioplynu. Související opatření budou
určena během přípravy a provádění
programu a přehodnocena v rámci
příslušných procesů hodnocení a
přezkumu. Aby infrastruktura neutrpěla
potenciálními dlouhodobými dopady
změny klimatu a aby se zajistilo, že
náklady na emise skleníkových plynů,
které při projektu vzniknou, budou

(4)
S ohledem na význam boje proti
změně klimatu by toto nařízení proto mělo
změnu klimatu zohledňovat a mělo by vést
ke splnění celkového cíle, tj. aby se 25%
výdajů z rozpočtu EU vynakládalo
na podporu cílů v oblasti klimatu18 .
Očekává se, že opatření přispějí k dosažení
cílů v oblasti klimatu, a to mimo jiné
na základě těchto ukazatelů z Ria („Rio
markers“): i) 100 % na výdaje
na železniční infrastrukturu, alternativní
paliva, čistou městskou dopravu, přenos
elektřiny, skladování elektřiny, inteligentní
sítě, přepravu CO2 a energii
z obnovitelných zdrojů; ii) 40 % na
vnitrozemské vodní cesty a multimodální
dopravu a plynárenskou infrastrukturu –
bude-li to umožněno větším využitím
vodíku z obnovitelných zdrojů nebo
bioplynu. Související opatření budou
určena během přípravy a provádění
programu a přehodnocena v rámci
příslušných procesů hodnocení a
přezkumu. Aby infrastruktura neutrpěla
potenciálními dlouhodobými dopady
změny klimatu a aby se zajistilo, že
náklady na emise skleníkových plynů,
které při projektu vzniknou, budou
zahrnuty do ekonomického hodnocení
projektu, měly by projekty podporované
programem podléhat kontrole z hlediska
klimatu v souladu s pokyny, které by
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zahrnuty do ekonomického hodnocení
projektu, měly by projekty podporované
programem podléhat kontrole z hlediska
klimatu v souladu s pokyny, které by
Komise měla ve vhodných případech
vypracovat soudržně s pokyny
připraveným pro jiné programy Unie.

Komise měla ve vhodných případech
vypracovat soudržně s pokyny
připraveným pro jiné programy Unie.

_________________

_________________
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A8-0409/13

Pozměňovací návrh 13
Angelo Ciocca
za skupinu ENF
Zpráva
Marian-Jean Marinescu
Zřízení Nástroje pro propojení Evropy
(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))

A8-0409/2018

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)
Důležitým cílem tohoto programu
je zajistit větší synergie mezi dopravou,
energetikou a digitálním odvětvím. Pro
tento účel by měl program zajistit přijetí
meziodvětvových pracovních programů,
které by se mohly zabývat konkrétními
intervenčními oblastmi, například pokud
jde o propojenou a automatizovanou
mobilitu nebo alternativní paliva. Program
by měl dále v rámci každého odvětví dát
možnost zohlednit jako způsobilé některé
součásti náležející do jiného odvětví,
pokud tento přístup zlepší
socioekonomický přínos investice.
Synergie mezi odvětvími by při výběru
opatření měly být podněcovány
prostřednictvím kritérií pro udělení grantů.

(6)
Důležitým cílem tohoto programu
je zajistit větší synergie mezi dopravou,
energetikou a digitálním odvětvím. Pro
tento účel by měl program zajistit přijetí
meziodvětvových pracovních programů,
které by se mohly zabývat konkrétními
intervenčními oblastmi, například pokud
jde o propojenou a automatizovanou
mobilitu nebo alternativní paliva a
technickou neutralitu. Program by měl
dále v rámci každého odvětví dát možnost
zohlednit jako způsobilé některé součásti
náležející do jiného odvětví, pokud tento
přístup zlepší socioekonomický přínos
investice. Synergie mezi odvětvími by při
výběru opatření měly být podněcovány
prostřednictvím kritérií pro udělení grantů.
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A8-0409/14

Pozměňovací návrh 14
Angelo Ciocca
za skupinu ENF
Zpráva
Marian-Jean Marinescu
Zřízení Nástroje pro propojení Evropy
(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))

A8-0409/2018

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Po společném sdělení o zlepšení
vojenské mobility v Evropské unii
v listopadu 201724 zdůraznil Akční plán
vojenské mobility přijatý 28. března 2018
Komisí a vysokou představitelkou Unie pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku25 ,
že politika dopravní infrastruktury nabízí
jasnou příležitost ke zvyšování synergií
mezi potřebami obrany a sítí TEN-T.
Akční plán uvádí, že do poloviny roku
2018 by Rada měla posoudit a potvrdit
vojenské požadavky na infrastrukturu a že
útvary Komise do roku 2019 určí části
transevropské dopravní sítě, jež jsou
vhodné pro vojenskou dopravu, včetně
nutných modernizací stávající
infrastruktury. Finanční prostředky Unie
na realizaci projektů dvojího užití by měly
být prováděny prostřednictvím programu
na základě zvláštních pracovních
programů, v nichž budou uvedeny platné
požadavky vymezené v rámci Akčního
plánu.

(14) Po společném sdělení o zlepšení
obranné mobility v Evropské unii
v listopadu 201724 zdůraznil Akční plán
vojenské mobility přijatý 28. března 2018
Komisí a vysokou představitelkou Unie pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku25 ,
že politika dopravní infrastruktury nabízí
jasnou příležitost ke zvyšování synergií
mezi potřebami obrany a sítí TEN-T.
Akční plán uvádí, že do poloviny roku
2018 by Rada měla posoudit a potvrdit
obranné požadavky na infrastrukturu a že
útvary Komise do roku 2019 určí části
transevropské dopravní sítě, jež jsou
vhodné pro obrannou dopravu, včetně
nutných modernizací stávající
infrastruktury. Finanční prostředky Unie
na realizaci projektů dopravní
infrastruktury dvojího (občanskovojenského) užití by měly být prováděny
prostřednictvím programu na základě
zvláštních pracovních programů, v nichž
budou uvedeny platné požadavky
vymezené v rámci Akčního plánu.

_________________

_________________
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A8-0409/15

Pozměňovací návrh 15
Angelo Ciocca
za skupinu ENF
Zpráva
Marian-Jean Marinescu
Zřízení Nástroje pro propojení Evropy
(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))

A8-0409/2018

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Inovativní technologie v oblasti
infrastruktury, které umožňují přechod na
nízkouhlíkovou energii a systémy mobility
a zlepšují zabezpečení dodávek, jsou ve
vztahu k programu Unie v oblasti
dekarbonizace nezbytné. Zejména ve svém
sdělení z 23. listopadu 2017 „Sdělení o
posílení evropských energetických sítí“28
zdůraznila Komise, že úloha elektřiny, kdy
budou obnovitelné zdroje energie
představovat v roce 2030 polovinu výroby
elektřiny, bude stále větší hybnou silou
dekarbonizace odvětví, v nichž až doposud
převažovala fosilní paliva, jako je
doprava, průmysl, vytápění a chlazení, a
že v souladu s tím se do centra zájmu
politiky transevropské energetické sítě
stále častěji dostává propojení
elektroenergetických soustav, skladování
elektřiny a projekty inteligentních sítí. Na
podporu cílů Unie v oblasti dekarbonizace
by se měla věnovat patřičná pozornost
a dávat přednost technologiím a projektům
přispívajícím k přechodu na nízkouhlíkové
hospodářství. Komise se zaměří na zvýšení
počtu přeshraničních projektů v oblasti
inteligentních sítí, inovativního skladování
a přepravy oxidu uhličitého
podporovaných z programu.

(20) Inovativní technologie v oblasti
infrastruktury, které umožňují přechod na
nízkouhlíkovou energii a systémy mobility
a zlepšují zabezpečení dodávek, jsou ve
vztahu k programu Unie v oblasti
dekarbonizace nezbytné. Na podporu cílů
Unie v oblasti dekarbonizace by se měla
věnovat patřičná pozornost a dávat
přednost technologiím a projektům
přispívajícím k přechodu na nízkouhlíkové
hospodářství. Komise se zaměří na zvýšení
počtu přeshraničních projektů v oblasti
inteligentních sítí, inovativního skladování
a přepravy oxidu uhličitého
podporovaných z programu.

_________________
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A8-0409/16

Pozměňovací návrh 16
Angelo Ciocca
za skupinu ENF
Zpráva
Marian-Jean Marinescu
Zřízení Nástroje pro propojení Evropy
(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))

A8-0409/2018

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Program by měl dále navázat na
úspěch iniciativy WiFi4EU a měl by
pokračovat v podpoře poskytování
bezplatného, vysoce kvalitního místního
bezdrátového připojení v centrech místního
veřejného života, včetně subjektů
s veřejným posláním, jako jsou orgány
veřejné moci a poskytovatelé veřejných
služeb, i na venkovních místech
dostupných široké veřejnosti s cílem
propagovat digitální vizi Unie v místních
komunitách.

(25) Program by měl dále pokračovat
v podpoře poskytování bezplatného,
vysoce kvalitního místního bezdrátového
připojení v centrech místního veřejného
života, včetně subjektů s veřejným
posláním, jako jsou orgány veřejné moci
a poskytovatelé veřejných služeb, i na
venkovních místech dostupných široké
veřejnosti s cílem propagovat digitální vizi
Unie v místních komunitách.
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A8-0409/17

Pozměňovací návrh 17
Angelo Ciocca
za skupinu ENF
Zpráva
Marian-Jean Marinescu
Zřízení Nástroje pro propojení Evropy
(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))

A8-0409/2018

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a – bod ii
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)
přizpůsobit sítě TEN-T potřebám
vojenské mobility;

ii)
přizpůsobit sítě TEN-T obranné
mobilitě pro dopravní infrastrukturu
dvojího užití;
Or. en
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A8-0409/18

Pozměňovací návrh 18
Angelo Ciocca
za skupinu ENF
Zpráva
Marian-Jean Marinescu
Zřízení Nástroje pro propojení Evropy
(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))

A8-0409/2018

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a – návětí
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)
až 30 615 493 000 EUR na
specifické cíle uvedené v čl. 3 odst. 2
písm. a), z toho:

a)
30 615 493 000 EUR na specifické
cíle uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a), z toho:
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A8-0409/19

Pozměňovací návrh 19
Angelo Ciocca
za skupinu ENF
Zpráva
Marian-Jean Marinescu
Zřízení Nástroje pro propojení Evropy
(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))

A8-0409/2018

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)
až 8 650 000 000 EUR pro
účely specifického cíle uvedeného v čl. 3
odst. 2 písm. b), z čehož až 10 %
na přeshraniční projekty v oblasti
obnovitelné energie;

b)
8 650 000 000 EUR pro účely
specifického cíle uvedeného v čl. 3 odst. 2
písm. b), z čehož až 10 % na přeshraniční
projekty v oblasti obnovitelné energie;
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A8-0409/20

Pozměňovací návrh 20
Angelo Ciocca
za skupinu ENF
Zpráva
Marian-Jean Marinescu
Zřízení Nástroje pro propojení Evropy
(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))

A8-0409/2018

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. c
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)
až 3 000 000 000 EUR na
specifické cíle uvedené v čl. 3 odst. 2
písm. c).

c)
3 000 000 000 EUR na specifické
cíle uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. c).
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