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6.12.2018 A8-0409/11 

Predlog spremembe  11 

Angelo Ciocca 

v imenu skupine ENL 

 

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 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Program bi moral biti usmerjen v 

podporo projektov glede podnebnih 

sprememb, okoljsko in družbeno 

trajnostnih projektov ter po potrebi 

ukrepov za blažitev podnebnih sprememb 

in prilagajanje nanje. Zlasti bi bilo treba 

okrepiti prispevek programa k doseganju 

ciljev Pariškega sporazuma, predlaganih 

podnebnih in energetskih ciljev za 

leto 2030 ter dolgoročnega cilja 

razogljičenja. 

(3) Program bi moral biti usmerjen v 

podporo projektov glede podnebnih 

sprememb, okoljsko in družbeno 

trajnostnih projektov ter po potrebi 

ukrepov za blažitev podnebnih sprememb 

in prilagajanje nanje. Zlasti bi bilo treba 

okrepiti prispevek programa k doseganju 

ciljev ter dolgoročnega cilja razogljičenja. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/12 

Predlog spremembe  12 

Angelo Ciocca 

v imenu skupine ENL 

 

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 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Ob upoštevanju pomena boja proti 

podnebnim spremembam v skladu z 

zavezami Unije glede izvajanja Pariškega 

sporazuma ter zavezanosti ciljem 

Združenih narodov glede trajnostnega 

razvoja bi morala ta uredba vključevati 

podnebne ukrepe in pripeljati do izpolnitve 

skupnega cilja, tj. da se 25 % proračunskih 

odhodkov nameni za podporo podnebnim 

ciljem18. Ukrepi v okviru tega programa 

naj bi 60 % skupnih finančnih sredstev 

programa prispevali k podnebnim ciljem, 

med drugim na podlagi naslednjih 

označevalcev Rio: i) 100 % za odhodke, ki 

se nanašajo na železniško infrastrukturo, 

alternativna goriva, čisti mestni promet, 

prenos električne energije, shranjevanje 

električne energije, pametna omrežja, 

prevoz CO2 in energijo iz obnovljivih 

virov; ii) 40 % za celinske plovne poti, 

multimodalni prevoz in plinsko 

infrastrukturo, če omogočajo večjo 

uporabo obnovljivega vodika ali 

biometana. Ustrezni ukrepi bodo 

opredeljeni med pripravo in izvajanjem 

programa ter ponovno ocenjeni v okviru 

ustreznih postopkov ocenjevanja in 

pregledovanja. Da bi preprečili občutljivost 

infrastrukture za morebitne dolgoročne 

učinke podnebnih sprememb in zagotovili, 

da so stroški emisij toplogrednih plinov iz 

projekta vključeni v ekonomsko oceno 

(4) Ob upoštevanju pomena boja proti 

podnebnim spremembam bi morala ta 

uredba vključevati podnebne ukrepe in 

pripeljati do izpolnitve skupnega cilja, tj. 

da se 25 % proračunskih odhodkov EU 

nameni za podporo podnebnim ciljem18. 

Ukrepi v okviru tega programa naj bi 

prispevali k podnebnim ciljem, med 

drugim na podlagi naslednjih označevalcev 

Rio: i) 100 % za odhodke, ki se nanašajo 

na železniško infrastrukturo, alternativna 

goriva, čisti mestni promet, prenos 

električne energije, shranjevanje električne 

energije, pametna omrežja, prevoz CO2 in 

energijo iz obnovljivih virov; ii) 40 % za 

celinske plovne poti, multimodalni prevoz 

in plinsko infrastrukturo, če omogočajo 

večjo uporabo obnovljivega vodika ali 

biometana. Ustrezni ukrepi bodo 

opredeljeni med pripravo in izvajanjem 

programa ter ponovno ocenjeni v okviru 

ustreznih postopkov ocenjevanja in 

pregledovanja. Da bi preprečili občutljivost 

infrastrukture za morebitne dolgoročne 

učinke podnebnih sprememb in zagotovili, 

da so stroški emisij toplogrednih plinov iz 

projekta vključeni v ekonomsko oceno 

projekta, bi bilo treba pri projektih, ki jih 

podpira program, upoštevati prilagajanje na 

podnebne spremembe v skladu s 

smernicami, ki bi jih morala pripraviti 

Komisija, po potrebi skladno s smernicami, 
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projekta, bi bilo treba pri projektih, ki jih 

podpira program, upoštevati prilagajanje na 

podnebne spremembe v skladu s 

smernicami, ki bi jih morala pripraviti 

Komisija, po potrebi skladno s smernicami, 

pripravljenimi za druge programe Unije. 

pripravljenimi za druge programe Unije. 

_________________ _________________ 

18 COM(2018) 321, str. 13. 18 COM(2018) 321, str. 13. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/13 

Predlog spremembe  13 

Angelo Ciocca 

v imenu skupine ENL 

 

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 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Eden pomembnih ciljev tega 

programa je zagotavljanje okrepljenih 

sinergij med prometnim, energetskim in 

digitalnim sektorjem. V ta namen bi moral 

program določati sprejetje medsektorskih 

delovnih programov, ki bi lahko 

obravnavali posamezna področja 

posredovanja, na primer glede povezane in 

avtomatizirane mobilnosti ali alternativnih 

goriv. Poleg tega bi moral program v 

vsakem sektorju omogočati, da se kot 

upravičene upoštevajo nekatere pomožne 

sestavne dele v zvezi z drugim sektorjem, 

če tak pristop prinaša večjo socialno-

ekonomsko korist naložbe. Sinergije med 

sektorji bi bilo treba spodbujati z merili za 

dodelitev za izbor ukrepov. 

(6) Eden pomembnih ciljev tega 

programa je zagotavljanje okrepljenih 

sinergij med prometnim, energetskim in 

digitalnim sektorjem. V ta namen bi moral 

program določati sprejetje medsektorskih 

delovnih programov, ki bi lahko 

obravnavali posamezna področja 

posredovanja, na primer glede povezane in 

avtomatizirane mobilnosti ali alternativnih 

goriv, in tehnične nevtralnosti. Poleg tega 

bi moral program v vsakem sektorju 

omogočati, da se kot upravičene 

upoštevajo nekatere pomožne sestavne dele 

v zvezi z drugim sektorjem, če tak pristop 

prinaša večjo socialno-ekonomsko korist 

naložbe. Sinergije med sektorji bi bilo 

treba spodbujati z merili za dodelitev za 

izbor ukrepov. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/14 

Predlog spremembe  14 

Angelo Ciocca 

v imenu skupine ENL 

 

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 14 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Na podlagi skupnega sporočila o 

izboljšanju vojaške mobilnosti v Evropski 

uniji iz novembra 201724 je bilo v 

akcijskem načrtu o vojaški mobilnosti, ki 

sta ga 28. marca 2018 sprejela Komisija in 

visoki predstavnik EU za zunanje zadeve 

in varnostno politiko25, poudarjeno, da 

politika prometne infrastrukture ponuja 

neizpodbitno priložnost za povečanje 

sinergij med obrambnimi potrebami in 

TEN-T. V akcijskem načrtu je navedeno, 

da je Svet pozvan, naj do sredine leta 2018 

preuči in potrdi vojaške zahteve glede 

prometne infrastrukture, in da bodo službe 

Komisije do leta 2019 opredelile dele 

vseevropskega prometnega omrežja, ki so 

primerni za vojaški prevoz, vključno s 

potrebnimi posodobitvami obstoječe 

infrastrukture. Financiranje Unije za 

izvajanje projektov z dvojno rabo bi bilo 

treba izvajati v okviru programa na podlagi 

posebnih delovnih programov, v katerih bi 

bile določene veljavne zahteve, opredeljene 

v akcijskem načrtu. 

(14) Na podlagi skupnega sporočila o 

izboljšanju obrambne mobilnosti v 

Evropski uniji iz novembra 201724 je bilo v 

akcijskem načrtu o vojaški mobilnosti, ki 

sta ga 28. marca 2018 sprejela Komisija in 

visoki predstavnik EU za zunanje zadeve 

in varnostno politiko25, poudarjeno, da 

politika prometne infrastrukture ponuja 

neizpodbitno priložnost za povečanje 

sinergij med obrambnimi potrebami in 

TEN-T. V akcijskem načrtu je navedeno, 

da je Svet pozvan, naj do sredine leta 2018 

preuči in potrdi obrambne zahteve glede 

prometne infrastrukture, in da bodo službe 

Komisije do leta 2019 opredelile dele 

vseevropskega prometnega omrežja, ki so 

primerni za obrambni prevoz, vključno s 

potrebnimi posodobitvami obstoječe 

infrastrukture. Financiranje Unije za 

izgradnjo civilno-vojaške prometne 

infrastrukture z dvojno rabo bi bilo treba 

izvajati v okviru programa na podlagi 

posebnih delovnih programov, v katerih bi 

bile določene veljavne zahteve, opredeljene 

v akcijskem načrtu. 

_________________ _________________ 

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

25 JOIN(2018) 5. 25 JOIN(2018) 5. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/15 

Predlog spremembe  15 

Angelo Ciocca 

v imenu skupine ENL 

 

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 20 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Inovativne infrastrukturne 

tehnologije, ki omogočajo prehod na 

nizkoogljične energetske sisteme in 

sisteme mobilnosti ter izboljšujejo 

zanesljivost oskrbe, so ključne z vidika 

programa Unije za razogljičenje. V 

sporočilu o krepitvi energetskih omrežij v 

Evropi z dne 23. novembra 201728 je 

Komisija poudarila, da bo vloga električne 

energije, pri čemer se bo polovica te do 

leta 2030 proizvajala iz obnovljivih virov, 

vse bolj spodbujati razogljičenje sektorjev, 

v katerih so doslej prevladovala fosilna 

goriva, kot so promet, industrija ter 

ogrevanje in hlajenje, in da se v skladu s 

tem infrastrukturna politika 

vseevropskega energetskega omrežja vse 

bolj osredotoča na elektroenergetske 

povezave, shranjevanje električne energije 

in projekte pametnih omrežij. Da bi 

podprli cilje Unije na področju 

razogljičenja, bi bilo treba ustrezno 

upoštevati tehnologije in projekte, ki 

prispevajo k prehodu na nizkoogljično 

gospodarstvo, in jim dati prednost. 

Komisija si bo prizadevala za povečanje 

števila projektov čezmejnih pametnih 

omrežij, inovativnega shranjevanja in 

prevoza ogljikovega dioksida, ki jih bo 

podprl program. 

(20) Inovativne infrastrukturne 

tehnologije, ki omogočajo prehod na 

nizkoogljične energetske sisteme in 

sisteme mobilnosti ter izboljšujejo 

zanesljivost oskrbe, so ključne z vidika 

programa Unije za razogljičenje. Da bi 

podprli cilje Unije na področju 

razogljičenja, bi bilo treba ustrezno 

upoštevati tehnologije in projekte, ki 

prispevajo k prehodu na nizkoogljično 

gospodarstvo, in jim dati prednost. 

Komisija si bo prizadevala za povečanje 

števila projektov čezmejnih pametnih 

omrežij, inovativnega shranjevanja in 

prevoza ogljikovega dioksida, ki jih bo 

podprl program. 

_________________  
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28 COM(2017)0718  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/16 

Predlog spremembe  16 

Angelo Ciocca 

v imenu skupine ENL 

 

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 25 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(25) Poleg tega bi moral na podlagi 

uspeha pobude WiFi4EU program še 

naprej podpirati zagotavljanje brezplačne, 

visokokakovostne, lokalne brezžične 

povezljivosti v središčih lokalnega javnega 

življenja, vključno s subjekti z javnim 

poslanstvom, kot so javni organi in 

ponudniki javnih storitev, ter na mestih na 

prostem, dostopnih širši javnosti, da bi se 

digitalna vizija Unije spodbujala v lokalnih 

skupnostih. 

(25) Poleg tega bi moral program še 

naprej podpirati zagotavljanje brezplačne, 

visokokakovostne, lokalne brezžične 

povezljivosti v središčih lokalnega javnega 

življenja, vključno s subjekti z javnim 

poslanstvom, kot so javni organi in 

ponudniki javnih storitev, ter na mestih na 

prostem, dostopnih širši javnosti, da bi se 

digitalna vizija Unije spodbujala v lokalnih 

skupnostih. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/17 

Predlog spremembe  17 

Angelo Ciocca 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope  

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

 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – točka a – točka ii 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ii) prilagoditi omrežja TEN-T 

potrebam po vojaški mobilnosti; 

(ii) prilagoditi omrežja TEN-T 

obrambni mobilnosti s prometno 

infrastrukturo za dvojno rabo; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/18 

Predlog spremembe  18 

Angelo Ciocca 

v imenu skupine ENL 

 

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 2 – točka a – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) do 30 615 493 000 EUR za 

specifične cilje iz člena 3(2)(a), od tega: 

(a) 30 615 493 000 EUR za specifične 

cilje iz člena 3(2)(a), od tega: 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/19 

Predlog spremembe  19 

Angelo Ciocca 

v imenu skupine ENL 

 

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 2 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) do 8 650 000 000 EUR za 

specifične cilje iz člena 3(2)(b), od tega do 

10 % za čezmejne projekte na področju 

energije iz obnovljivih virov; 

(b) 8 650 000 000 EUR za specifične 

cilje iz člena 3(2)(b), od tega do 10 % za 

čezmejne projekte na področju energije iz 

obnovljivih virov; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/20 

Predlog spremembe  20 

Angelo Ciocca 

v imenu skupine ENL 

 

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 2 – točka c 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) do 3 000 000 000 EUR za 

specifične cilje iz člena 3(2)(c). 

(c) 3 000 000 000 EUR za specifične 

cilje iz člena 3(2)(c). 

Or. en 

 


