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6.12.2018 A8-0409/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Angelo Ciocca 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) V rámci programu by sa mali 

podporiť projekty v oblasti zmeny klímy a 

environmentálne a sociálne udržateľné 

projekty a prípadne opatrenia na 

zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu. 

Program by mal najmä viac prispievať 

k tomu, aby sa dosiahli ciele Parížskej 

dohody a navrhnuté ciele na rok 2030 

v oblasti klímy a energetiky a aby sa 

posilnil dlhodobý cieľ v oblasti 

dekarbonizácie. 

(3) V rámci programu by sa mali 

podporiť projekty v oblasti zmeny klímy a 

environmentálne a sociálne udržateľné 

projekty a prípadne opatrenia na 

zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu. 

Program by mal najmä viac prispievať 

k tomu, aby sa dosiahli ciele a dlhodobý 

cieľ v oblasti dekarbonizácie. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Angelo Ciocca 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Vzhľadom na dôležitosť riešenia 

problematiky zmeny klímy v súlade so 

záväzkami Únie uplatňovať Parížsku 

dohodu a so záväzkom voči cieľom 

Organizácie Spojených národov v oblasti 

trvalo udržateľného rozvoja by sa preto v 

tomto nariadení mal zohľadňovať aspekt 

zmeny klímy a toto nariadenie by malo 

viesť k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 

rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 

cieľov v oblasti zmeny klímy18. Očakáva 

sa, že 60 % z celkového finančného krytia 

programu bude vynaložených na 

opatrenia, ktoré prispievajú k cieľom v 

oblasti zmeny klímy, a to okrem iného na 

základe týchto Rio markerov: i) 100 % na 

výdavky týkajúce sa železničnej 

infraštruktúry, alternatívnych palív, čistej 

mestskej dopravy, prenosu elektriny, 

skladovania elektriny, inteligentných sietí, 

prepravy CO2 a energie z obnoviteľných 

zdrojov; ii) 40 % na vnútrozemskú vodnú 

dopravu a multimodálnu dopravu a 

plynárenskú infraštruktúru, ak je možné 

zvýšiť využitie vodíka alebo biometánu z 

obnoviteľných zdrojov. Počas prípravy 

a implementácie programu sa určia 

relevantné akcie, ktoré sa prehodnotia 

v kontexte príslušných hodnotení 

a procesov preskúmania. Aby sa predišlo 

zraniteľnosti infraštruktúry z hľadiska 

možných dlhodobých vplyvov zmeny 

(4) Vzhľadom na dôležitosť riešenia 

problematiky zmeny klímy by sa preto v 

tomto nariadení mal zohľadňovať aspekt 

zmeny klímy a toto nariadenie by malo 

viesť k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 

rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 

cieľov v oblasti zmeny klímy18. Očakáva 

sa, že opatrenia v rámci tohto programu 

prispejú k dosiahnutiu cieľov v oblasti 

klímy, a to okrem iného na základe týchto 

Rio markerov: i) 100 % na výdavky 

týkajúce sa železničnej infraštruktúry, 

alternatívnych palív, čistej mestskej 

dopravy, prenosu elektriny, skladovania 

elektriny, inteligentných sietí, prepravy 

CO2 a energie z obnoviteľných zdrojov; ii) 

40 % na vnútrozemskú vodnú dopravu a 

multimodálnu dopravu a plynárenskú 

infraštruktúru, ak je možné zvýšiť využitie 

vodíka alebo biometánu z obnoviteľných 

zdrojov. Počas prípravy a implementácie 

programu sa určia relevantné akcie, ktoré 

sa prehodnotia v kontexte príslušných 

hodnotení a procesov preskúmania. Aby sa 

predišlo zraniteľnosti infraštruktúry z 

hľadiska možných dlhodobých vplyvov 

zmeny klímy a aby sa zaistilo, že náklady 

na elimináciu emisií skleníkových plynov, 

ktoré z projektu vyplývajú, budú zahrnuté 

v ekonomickom hodnotení projektu, 

projekty podporované v rámci programu by 

mali mať zabezpečenú odolnosť proti 
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klímy a aby sa zaistilo, že náklady na 

elimináciu emisií skleníkových plynov, 

ktoré z projektu vyplývajú, budú zahrnuté 

v ekonomickom hodnotení projektu, 

projekty podporované v rámci programu by 

mali mať zabezpečenú odolnosť proti 

zmene klímy podľa usmernenia, ktoré by 

mala Komisia v prípade potreby 

vypracovať v súlade s usmernením 

vypracovaným pre ostatné programy Únie. 

zmene klímy podľa usmernenia, ktoré by 

mala Komisia v prípade potreby 

vypracovať v súlade s usmernením 

vypracovaným pre ostatné programy Únie. 

_________________ _________________ 

18 COM(2018) 321, s. 13. 18 COM(2018) 321, s. 13. 
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6.12.2018 A8-0409/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Angelo Ciocca 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Dôležitým cieľom tohto programu 

je zaistiť väčšiu synergiu medzi sektormi 

dopravy, energetiky a digitálnych 

technológií. Na tento účel by sa 

v programe malo stanoviť prijatie 

medzisektorových pracovných programov, 

v rámci ktorých by sa riešili konkrétne 

oblasti pôsobnosti, napr. prepojená 

a automatizovaná mobilita alebo 

alternatívne palivá. V rámci programu by 

sa navyše malo zaistiť, aby v každom 

sektore existovala možnosť považovať za 

oprávnené niektoré doplnkové zložky 

týkajúce sa iného sektora, pokiaľ takýto 

prístup zlepšuje sociálno-ekonomické 

prínosy investícií. Synergia medzi 

odvetviami by sa mala stimulovať na 

základe kritérií na vyhodnotenie návrhov 

pri výbere opatrení. 

(6) Dôležitým cieľom tohto programu 

je zaistiť väčšiu synergiu medzi sektormi 

dopravy, energetiky a digitálnych 

technológií. Na tento účel by sa 

v programe malo stanoviť prijatie 

medzisektorových pracovných programov, 

v rámci ktorých by sa riešili konkrétne 

oblasti pôsobnosti, napr. prepojená 

a automatizovaná mobilita alebo 

alternatívne palivá a technická neutralita. 

V rámci programu by sa navyše malo 

zaistiť, aby v každom sektore existovala 

možnosť považovať za oprávnené niektoré 

doplnkové zložky týkajúce sa iného 

sektora, pokiaľ takýto prístup zlepšuje 

sociálno-ekonomické prínosy investícií. 

Synergia medzi odvetviami by sa mala 

stimulovať na základe kritérií na 

vyhodnotenie návrhov pri výbere opatrení. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Angelo Ciocca 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) V nadväznosti na spoločné 

oznámenie o zlepšovaní vojenskej mobility 

v Európskej únii z novembra 201724 sa v 

akčnom pláne vojenskej mobility, ktorý 28. 

marca 2018 prijali Komisia a vysoká 

predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a 

bezpečnostnú politiku25, zdôraznilo, že 

politika dopravnej infraštruktúry je jasnou 

príležitosťou na posilnenie synergie medzi 

obrannými potrebami a sieťou TEN-T. 

V akčnom pláne sa uvádza, že Rada bola 

vyzvaná, aby do polovice roku 2018 

vyhodnotila a validovala vojenské 

požiadavky v súvislosti s dopravnou 

infraštruktúrou a že do roku 2019 útvary 

Komisie identifikujú časti transeurópskej 

dopravnej siete vhodné na vojenské 

využitie vrátane potrebnej modernizácie 

existujúcej infraštruktúry. Finančné krytie 

Únie na realizáciu projektov dvojakého 

využitia by sa malo plniť prostredníctvom 

programu na základe špecifických 

pracovných programov, v ktorých sa 

uvádzajú uplatniteľné požiadavky 

vymedzené v rámci akčného plánu. 

(14) V nadväznosti na spoločné 

oznámenie o zlepšovaní obrannej mobility 

v Európskej únii z novembra 201724 sa v 

akčnom pláne vojenskej mobility, ktorý 28. 

marca 2018 prijali Komisia a vysoká 

predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a 

bezpečnostnú politiku25, zdôraznilo, že 

politika dopravnej infraštruktúry je jasnou 

príležitosťou na posilnenie synergie medzi 

obrannými potrebami a sieťou TEN-T. 

V akčnom pláne sa uvádza, že Rada bola 

vyzvaná, aby do polovice roku 2018 

vyhodnotila a validovala požiadavky v 

oblasti obrany v súvislosti s dopravnou 

infraštruktúrou a že do roku 2019 útvary 

Komisie identifikujú časti transeurópskej 

dopravnej siete vhodné na dopravu 

súvisiacu s obranou vrátane potrebnej 

modernizácie existujúcej infraštruktúry. 

Finančné krytie Únie na realizáciu 

dopravnej infraštruktúry dvojakého 

civilno-vojenského využitia by sa malo 

plniť prostredníctvom programu na základe 

špecifických pracovných programov, v 

ktorých sa uvádzajú uplatniteľné 

požiadavky vymedzené v rámci akčného 

plánu. 

_________________ _________________ 

24 JOIN(2017) 41 24 JOIN(2017) 41 

25 JOIN(2018) 5 25 JOIN(2018) 5 
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Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Angelo Ciocca 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Pre agendu Únie v oblasti 

dekarbonizácie sú nevyhnutné inovatívne 

technológie v oblasti infraštruktúry, ktoré 

umožnia prechod na nízkouhlíkové 

energetické systémy a systémy mobility 

a zvýšia bezpečnosť dodávok energie. 

Komisia najmä v „Oznámení o 

posilňovaní európskych energetických 

sietí“28 z 23. novembra 2017 zdôraznila, že 

úloha elektriny, v prípade ktorej bude 

energia z obnoviteľných zdrojov do roku 

2030 predstavovať polovicu výroby, bude 

čoraz viac stimulovať dekarbonizáciu 

sektorov, ktorým doposiaľ dominovali 

fosílne palivá, ako napríklad doprava, 

priemysel, vykurovanie a chladenie, a 

preto sa v rámci politiky transeurópskej 

energetickej infraštruktúry čoraz viac 

kladie dôraz na prepojenie elektrických 

sietí, skladovanie elektriny a projekty 

inteligentných sietí. S cieľom podporiť 

ciele Únie v oblasti dekarbonizácie by sa 

mali náležite zohľadniť a uprednostniť tie 

technológie a projekty, ktoré prispievajú 

k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. 

Komisia sa bude snažiť zvyšovať počet 

projektov týkajúcich sa cezhraničných 

inteligentných sietí, inovatívneho 

skladovania a prepravy oxidu uhličitého, 

ktoré sa podporia z programu. 

(20) Pre agendu Únie v oblasti 

dekarbonizácie sú nevyhnutné inovatívne 

technológie v oblasti infraštruktúry, ktoré 

umožnia prechod na nízkouhlíkové 

energetické systémy a systémy mobility 

a zvýšia bezpečnosť dodávok energie. 

S cieľom podporiť ciele Únie v oblasti 

dekarbonizácie by sa mali náležite 

zohľadniť a uprednostniť tie technológie 

a projekty, ktoré prispievajú k prechodu na 

nízkouhlíkové hospodárstvo. Komisia sa 

bude snažiť zvyšovať počet projektov 

týkajúcich sa cezhraničných inteligentných 

sietí, inovatívneho skladovania a prepravy 

oxidu uhličitého, ktoré sa podporia 

z programu. 

_________________  
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28 COM(2017) 718.  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Angelo Ciocca 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(25) Navyše, nadväzujúc na úspešnosť 

iniciatívy WiFi4EU by sa v rámci 

programu malo naďalej podporovať 

poskytovanie bezplatného 

vysokokvalitného miestneho bezdrôtového 

pripojenia v centrách miestneho verejného 

života vrátane subjektov s verejným 

poslaním, akými sú orgány verejnej moci a 

poskytovatelia verejných služieb, ako aj 

vonkajšie priestory prístupné širokej 

verejnosti, s cieľom podporiť digitálnu 

víziu Únie v miestnych komunitách. 

(25) Navyše by sa v rámci programu 

malo naďalej podporovať poskytovanie 

bezplatného vysokokvalitného miestneho 

bezdrôtového pripojenia v centrách 

miestneho verejného života vrátane 

subjektov s verejným poslaním, akými sú 

orgány verejnej moci a poskytovatelia 

verejných služieb, ako aj vonkajšie 

priestory prístupné širokej verejnosti, 

s cieľom podporiť digitálnu víziu Únie 

v miestnych komunitách. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Angelo Ciocca 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a – bod ii 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

ii) upraviť siete TEN-T vzhľadom na 

potreby vojenskej mobility; 

ii) upraviť siete TEN-T vzhľadom na 

potreby obrannej mobility pre dopravnú 

infraštruktúru dvojakého využitia; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Angelo Ciocca 

v mene skupiny ENF 

 

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 2 – písmeno a – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) do 30 615 493 000 EUR na 

špecifické ciele uvedené v článku 3 ods. 2 

písm. a) z čoho: 

a) 30 615 493 000 EUR na špecifické 

ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a), z 

čoho: 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Angelo Ciocca 

v mene skupiny ENF 

 

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 2 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) do 8 650 000 000 EUR na 

špecifické ciele uvedené v článku 3 ods. 2 

písm. b), z čoho až 10 % na projekty 

cezhraničnej spolupráce v oblasti energie 

z obnoviteľných zdrojov; 

b) 8 650 000 000 EUR na špecifické 

ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. b), 

z čoho až 10 % na projekty cezhraničnej 

spolupráce v oblasti energie 

z obnoviteľných zdrojov; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Angelo Ciocca 

v mene skupiny ENF 

 

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 2 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) do 3 000 000 000 EUR na 

špecifické ciele uvedené v článku 3 ods. 2 

písm. c). 

c) 3 000 000 000 EUR na špecifické 

ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. c). 

Or. en 

 


