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6.12.2018 A8-0409/29 

Poprawka  29 

Eric Andrieu 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 35 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(35) Na poziomie Unii europejski 

semestr na rzecz koordynacji polityki 

gospodarczej zapewnia ramy dla określania 

krajowych priorytetów w zakresie reform 

oraz monitorowania ich realizacji. W celu 

wspierania tych priorytetów państwa 

członkowskie opracowują krajowe 

wieloletnie strategie inwestycyjne. 

Strategie te powinny być przedstawiane 

wraz z rocznymi krajowymi programami 

reform jako sposób na określenie 

i skoordynowanie priorytetowych 

projektów inwestycyjnych, które mają być 

wspierane ze środków krajowych lub 

unijnych. Mają również pomóc 

w wykorzystywaniu unijnego finansowania 

w spójny sposób oraz maksymalizowaniu 

wartości dodanej wsparcia finansowego, 

otrzymywanego w szczególności za 

pośrednictwem, w stosownych 

przypadkach, Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

i Funduszu Spójności, Europejskiego 

Instrumentu Stabilizacji Inwestycji, 

Funduszu InvestEU oraz instrumentu 

„Łącząc Europę”. Wsparcie finansowe 

powinno również być wykorzystywane, 

w stosownych przypadkach, w sposób 

zgodny z unijnymi i krajowymi planami 

w zakresie energii i klimatu. 

(35) Na poziomie Unii europejski 

semestr na rzecz koordynacji polityki 

gospodarczej zapewnia ramy dla określania 

krajowych priorytetów w zakresie reform 

oraz monitorowania ich realizacji. W celu 

wspierania tych priorytetów państwa 

członkowskie opracowują krajowe 

wieloletnie strategie inwestycyjne. 

Strategie te powinny być przedstawiane 

wraz z rocznymi krajowymi programami 

reform jako sposób na określenie 

i skoordynowanie priorytetowych 

projektów inwestycyjnych, które mają być 

wspierane ze środków krajowych lub 

unijnych. Mają również pomóc 

w wykorzystywaniu unijnego finansowania 

w spójny sposób oraz maksymalizowaniu 

wartości dodanej wsparcia finansowego, 

otrzymywanego w szczególności za 

pośrednictwem, w stosownych 

przypadkach, Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

i Funduszu Spójności, Europejskiego 

Instrumentu Stabilizacji Inwestycji, 

Funduszu InvestEU oraz instrumentu 

„Łącząc Europę”. W ramach 

europejskiego semestru należy zatem 

poświęcić jeden z działów monitorowaniu 

spójności wieloletnich krajowych strategii 

inwestycyjnych z krajowymi 

zobowiązaniami zawartymi w 

instrumencie „Łącząc Europę”, a także 
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przedstawić odpowiednie działania 

naprawcze. Wsparcie finansowe powinno 

również być wykorzystywane, 

w stosownych przypadkach, w sposób 

zgodny z unijnymi i krajowymi planami 

w zakresie energii i klimatu. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/30 

Poprawka  30 

Eric Andrieu 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – litera r a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ra) „uodparnianie na klimat” oznacza 

ocenę ex ante cyklu życia projektów z 

myślą o ograniczeniu do minimum 

szkodliwych skutków i maksymalizacji 

korzyści wynikających z łagodzenia 

zmiany klimatu i przystosowania się do 

niej, w oparciu o wytyczne opracowane 

przez Komisję. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/31 

Poprawka  31 

Eric Andrieu 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a – podpunkt i a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ia) przyczynianie się do 

kompleksowego ogólnounijnego 

wprowadzenia infrastruktury na paliwa 

alternatywne zgodnie z art. 33 

rozporządzenia (UE) nr 1315/2013, 

zważywszy że przemysł, a zwłaszcza 

producenci, dostawcy, producenci energii 

i paliwa zapewniają wkład w wysokości 

90% całkowitej wartości inwestycji; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/32 

Poprawka  32 

Eric Andrieu 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) do 8 650 000 000 EUR na cele 

szczegółowe, o których mowa w art. 3 

ust. 2 lit. b), z czego maksymalnie 10 % na 

projekty transgraniczne w dziedzinie 

energii odnawialnej; 

b) 7 675 244 000 EUR w cenach 

stałych (8 650 000 000 EUR według cen 

bieżących) na cele szczegółowe, o których 

mowa w art. 3 ust. 2 lit. b), z czego co 

najmniej 15% na projekty transgraniczne 

w dziedzinie energii odnawialnej; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/33 

Poprawka  33 

Eric Andrieu 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a – podpunkt iii a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iiia) działania mające na celu usunięcie 

przeszkód w zakresie interoperacyjności, 

zwłaszcza przynoszące efekty 

korytarzowe/sieciowe i zwracające 

szczególną uwagę na pobudzenie wzrostu 

kolejowego transportu towarów; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/34 

Poprawka  34 

Eric Andrieu 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) działania wspierające projekty 

będące przedmiotem wspólnego 

zainteresowania, jak określono w art. 14 

rozporządzenia (UE) nr 347/2013; 

a) działania wspierające projekty 

będące przedmiotem wspólnego 

zainteresowania, jak określono w art. 14 

rozporządzenia (UE) nr 347/2013, które 

wchodzą w zakres kategorii dotyczącej 

infrastruktury energetycznej, określonej w 

załączniku II.1; 

aa) działania związane z projektami 

będącymi przedmiotem wspólnego 

zainteresowania, określone w art. 14 

rozporządzenia (UE) nr 347/2013, które 

wchodzą w zakres kategorii dotyczącej 

infrastruktury energetycznej, określonej w 

załączniku II.2 do tegoż rozporządzenia, 

na które przeznacza się maksymalnie 15% 

środków budżetowych przyznanych na 

mocy art. 4 ust. 2 lit. b) przedmiotowego 

rozporządzenia, ograniczone do 

pierwszego programu prac, a także 

działania związane z wyłącznym 

wykorzystaniem zrównoważonego wodoru 

lub biometanu ze źródeł odnawialnych; 

ab) działania związane z projektami w 

zakresie infrastruktury energetycznej, 

które przyczyniają się do poprawy 

efektywności energetycznej, jeżeli projekty 

te mają wpływ na transgraniczne 

przepływy energii, m.in. za pośrednictwem 

regulacji zapotrzebowania i inteligentnych 

sieci energetycznych; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/35 

Poprawka  35 

Eric Andrieu 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 rozdział IIa 

 Art. 11a – Udzielanie zamówień 

publicznych lub zamówień na dostawy 

 Za dopuszczalną uważa się każdą ofertę 

złożoną w postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego lub zamówienia 

na dostawy w ramach programu, jeżeli 

udział produktów pochodzących z państw 

trzecich, z którymi Unia nie zawarła 

umowy gwarantującej przedsiębiorstwom 

unijnym porównywalny i skuteczny dostęp 

do rynków tych państw trzecich, nie 

przekracza 50% łącznej wartości 

produktów objętych ofertą. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/36 

Poprawka  36 

Eric Andrieu 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 5 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Projekty kwalifikujące się do 

współfinansowania z instrumentu 

„Łącząc Europę” oraz zgodne z polityką 

UE, a zwłaszcza z rozporządzeniem w 

sprawie TEN-T, są projektami o 

sprawdzonej europejskiej wartości 

dodanej i zasługują na zróżnicowane 

traktowanie w odniesieniu do paktu 

stabilności i wzrostu. W celu promowania 

i przyspieszenia uczestnictwa państw 

członkowskich, regionów, władz lokalnych 

i innych podmiotów w jego finansowaniu, 

wkład ten powinien zostać uznany za 

działanie jednorazowe podjęte w celu 

zapewnienia elastyczności w ramach 

istniejących norm paktu stabilności i 

wzrostu 1a. 

 _________________ 

 1a Zob. komunikat Komisji z dnia 13 

stycznia 2015 r. w sprawie optymalnego 

wykorzystania elastyczności przewidzianej 

w obowiązujących postanowieniach paktu 

stabilności i wzrostu. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/37 

Poprawka  37 

Eric Andrieu 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Wytyczne sektorowe (wytyczne 

TEN) oraz wykazy projektów będących 

przedmiotem wspólnego zainteresowania 

w dziedzinie energii poddaje się 

przeglądowi przed nowym okresem 

wydatkowania środków, aby dostosować je 

do celów w dziedzinie energii i klimatu na 

rok 2030 i do długoterminowych ścieżek 

dekarbonizacji, a także z myślą o 

włączeniu zasady „efektywność 

energetyczna przede wszystkim” do oceny 

potrzeb inwestycyjnych, oceny projektów i 

procesu wyboru projektów. 

Or. en 

 


