
 

AM\1171569CS.docx  PE631.579v01-00 
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6.12.2018 A8-0409/29 

Pozměňovací návrh  29 

Eric Andrieu 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy  

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

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 35 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(35) Na úrovni Unie je evropský semestr 

pro koordinaci hospodářských politik 

rámcem k určování národních reformních 

priorit a ke sledování jejich provádění. 

Členské státy vytvářejí své vlastní 

vnitrostátní víceleté investiční strategie, 

které tyto reformní priority podporují. Tyto 

strategie by se měly předkládat společně 

s ročními národními programy reforem 

jako způsob, jak navrhnout a koordinovat 

prioritní investiční projekty, které mají být 

podpořeny z vnitrostátních zdrojů a/nebo z 

prostředků Unie. Měly by rovněž sloužit k 

tomu, aby se finanční prostředky Unie 

využívaly soudržně a maximalizovala se 

přidaná hodnota finanční podpory zejména 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

a Fondu soudržnosti, Evropské funkce 

investiční stabilizace, fondu InvestEU 

a případně Nástroje pro propojení Evropy. 

V náležitých případech by se finanční 

podpora měla použít rovněž tak, aby byla 

v souladu s plány Unie a členských států 

v oblasti energetiky a klimatu. 

(35) Na úrovni Unie je evropský semestr 

pro koordinaci hospodářských politik 

rámcem k určování národních reformních 

priorit a ke sledování jejich provádění. 

Členské státy vytvářejí své vlastní 

vnitrostátní víceleté investiční strategie, 

které tyto reformní priority podporují. Tyto 

strategie by se měly předkládat společně 

s ročními národními programy reforem 

jako způsob, jak navrhnout a koordinovat 

prioritní investiční projekty, které mají být 

podpořeny z vnitrostátních zdrojů a/nebo z 

prostředků Unie. Měly by rovněž sloužit k 

tomu, aby se finanční prostředky Unie 

využívaly soudržně a maximalizovala se 

přidaná hodnota finanční podpory zejména 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

a Fondu soudržnosti, Evropské funkce 

investiční stabilizace, fondu InvestEU 

a případně Nástroje pro propojení Evropy. 

Evropský semestr by proto měl věnovat 

jednu kapitolu kontrole soudržnosti 

vnitrostátních víceletých investičních 

strategií a vnitrostátních závazků 

obsažených v Nástroji pro propojení 

Evropy a měl by navrhnout náležitá 

nápravná opatření. V náležitých případech 

by se finanční podpora měla použít rovněž 

tak, aby byla v souladu s plány Unie 

a členských států v oblasti energetiky 

a klimatu. 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

6.12.2018 A8-0409/30 

Pozměňovací návrh  30 

Eric Andrieu 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy  

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. r a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ra) „kontrolou z hlediska klimatu“ se 

rozumí posouzení životního cyklu projektů 

ex ante s cílem minimalizovat negativní 

dopady a maximalizovat přínosy 

zmírňování změny klimatu a přizpůsobení 

se této změně, a to na základě pokynů 

vypracovaných Komisí. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/31 

Pozměňovací návrh  31 

Eric Andrieu 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy  

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a – bod i a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ia) přispívat k úplnému zavedení 

infrastruktury alternativních paliv v celé 

Unii v souladu s článkem 33 nařízení 

(EU) č. 1315/2013, přičemž příspěvek 

odvětví, zejména výrobců, dodavatelů a 

výrobců energie a paliv činí 90 % celkové 

investice. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/32 

Pozměňovací návrh  32 

Eric Andrieu 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy  

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

 

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) 7 675 244 000 EUR ve stálých 

cenách (8 650 000 000 EUR v běžných 

cenách) pro účely specifického cíle 

uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. b), z čehož 

alespoň 15 % na přeshraniční projekty 

v oblasti obnovitelné energie; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/33 

Pozměňovací návrh  33 

Eric Andrieu 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy  

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 – písm. a – bod iii a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 iiia) opatření pro odstranění překážek 

v interoperabilitě, zejména při dosahování 

koridorových /síťových účinků, zejména 

pokud jde o podporu nárůstu železniční 

nákladní dopravy; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/34 

Pozměňovací návrh  34 

Eric Andrieu 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy  

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 3 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) opatření týkající se projektů 

společného zájmu stanovených v článku 14 

nařízení (EU) č. 347/2013; 

a) opatření týkající se projektů 

společného zájmu stanovených v článku 14 

nařízení (EU) č. 347/2013 a spadající do 

kategorie energetické infrastruktury 

vymezené v jeho příloze II bodě 1; 

aa) opatření týkající se projektů 

společného zájmu stanovených v článku 

14 nařízení (EU) č. 347/2013 a spadající 

do kategorie energetické infrastruktury 

vymezené v jeho příloze II bodě 2, jejichž 

maximální rozpočet nepřesáhne 15 % 

rozpočtových prostředků přidělených 

podle čl. 4 odst. 2 písm. b) tohoto nařízení 

a která se omezí na první pracovní 

program, a také opatření využívající 

výhradně udržitelný obnovitelný vodík 

nebo biomethan; 

ab) opatření vztahující se k projektům 

energetické infrastruktury přispívající ke 

zlepšení energetické účinnosti tam, kde 

mají tyto projekty vliv na přeshraniční 

toky energie, mimo jiné prostřednictvím 

reakce na poptávku a prostřednictvím 

inteligentních sítí; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

6.12.2018 A8-0409/35 

Pozměňovací návrh  35 

Eric Andrieu 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy  

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

 

Návrh nařízení 

Kapitola 2 a (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Kapitola IIa 

 Článek 11a – Zadávání veřejných zakázek 

a/nebo zakázek na dodávky 

 Jakákoli nabídka předložená v rámci 

výběrového řízení na veřejnou zakázku 

a/nebo zakázku na dodávky, která čerpá 

finanční prostředky z programu, se 

považuje za oprávněnou k účasti, pokud 

podíl produktů pocházejících ze třetích 

zemí, s nimiž Unie neuzavřela dohodu 

zajišťující srovnatelný a účinný přístup 

podniků z Unie na trhy těchto třetích 

zemí, nepřesahuje 50 % celkové hodnoty 

produktů, které jsou předmětem nabídky. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/36 

Pozměňovací návrh  36 

Eric Andrieu 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy  

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 5 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Projekty, které se ucházejí o 

spolufinancování z Nástroje pro propojení 

Evropy a které jsou v souladu s politikami 

EU, zejména s nařízením o TEN-T, mají 

výraznou evropskou přidanou hodnotu a s 

ohledem na Pakt o stabilitě a růstu si 

zaslouží rozdílné zacházení. Za účelem 

podpory a urychlení účasti členských 

států, regionů, místních orgánů a dalších 

orgánů na financování projektů jsou tyto 

příspěvky považovány za jednorázová 

opatření a uplatňují se pro účely 

flexibility v rámci stávajících ustanovení 

Paktu o stabilitě a růstu1a. 

 _________________ 

 1aViz sdělení Komise ze dne 13. ledna 

2015 nazvané „Optimální využití 

flexibility v rámci současných pravidel 

Paktu o stabilitě a růstu“. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/37 

Pozměňovací návrh  37 

Eric Andrieu 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy  

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 27 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Odvětvové pokyny (hlavní směry 

pro TEN-T), jakož i seznamy projektů 

společného zájmu v oblasti energetiky, 

musí být včas revidovány pro nové období 

financování s cílem uvést je do souladu 

s cíli v oblasti energetiky a klimatu do 

roku 2030 a s plány dlouhodobé 

dekarbonizace a začlenit zásadu 

„energetická účinnost v první řadě“ 

do posouzení investičních potřeb, 

hodnocení projektů a procesu výběru 

projektů. 

Or. en 

 


