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6.12.2018 A8-0409/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Eric Andrieu 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 35 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(35) Na úrovni Únie je európsky 

semester pre koordináciu hospodárskych 

politík rámcom na určenie národných 

reformných priorít a monitorovanie ich 

vykonávania. Členské štáty vypracujú 

svoje vlastné vnútroštátne viacročné 

investičné stratégie na podporu týchto 

reformných priorít. Tieto stratégie by sa 

mali predložiť spolu s každoročnými 

národnými programami reforiem ako 

prostriedok na stanovenie a koordináciu 

prioritných investičných projektov, ktoré 

majú byť podporované z vnútroštátnych 

finančných prostriedkov a/alebo z 

finančných prostriedkov Únie. Mali by 

slúžiť aj na koherentné využívanie 

finančných prostriedkov Únie a na 

maximalizáciu pridanej hodnoty finančnej 

podpory, ktorá sa má získať najmä z 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

(EFRR) a Kohézneho fondu, Európskeho 

nástroja stabilizácie investícií, Fondu 

InvestEU a prípadne Nástroja na prepájanie 

Európy. Finančná podpora by sa mala v 

náležitých prípadoch využívať tak, aby 

bola v súlade s plánmi Únie a 

vnútroštátnymi plánmi v oblasti energetiky 

a klímy. 

(35) Na úrovni Únie je európsky 

semester pre koordináciu hospodárskych 

politík rámcom na určenie národných 

reformných priorít a monitorovanie ich 

vykonávania. Členské štáty vypracujú 

svoje vlastné vnútroštátne viacročné 

investičné stratégie na podporu týchto 

reformných priorít. Tieto stratégie by sa 

mali predložiť spolu s každoročnými 

národnými programami reforiem ako 

prostriedok na stanovenie a koordináciu 

prioritných investičných projektov, ktoré 

majú byť podporované z vnútroštátnych 

finančných prostriedkov a/alebo z 

finančných prostriedkov Únie. Mali by 

slúžiť aj na koherentné využívanie 

finančných prostriedkov Únie a na 

maximalizáciu pridanej hodnoty finančnej 

podpory, ktorá sa má získať najmä z 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

(EFRR) a Kohézneho fondu, Európskeho 

nástroja stabilizácie investícií, Fondu 

InvestEU a prípadne Nástroja na prepájanie 

Európy. V európskom semestri by sa preto 

mala jedna kapitola venovať sledovaniu 

súladu medzi vnútroštátnymi viacročnými 

investičnými stratégiami a vnútroštátnymi 

záväzkami v rámci nástroja NPE, ako aj 

navrhnúť vhodné nápravné opatrenia. 
Finančná podpora by sa mala v náležitých 

prípadoch využívať tak, aby bola v súlade s 
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plánmi Únie a vnútroštátnymi plánmi v 

oblasti energetiky a klímy. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Eric Andrieu 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno r a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 r a) „zabezpečenie odolnosti proti 

zmene klímy“ je posudzovanie životného 

cyklu projektov ex ante s cieľom 

minimalizovať škodlivé vplyvy a 

maximalizovať prínosy zmierňovania 

zmeny klímy a prispôsobovania sa tejto 

zmene, a to na základe usmernení 

vypracovaných Komisiou. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Eric Andrieu 

v mene skupiny S&D 

 

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 i a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 i a) prispievať ku komplexnému 

celoúnijnému zavádzaniu infraštruktúry 

pre alternatívne palivá v súlade 

s článkom 33 nariadenia (EÚ) 

č. 1315/2013, pričom priemysel a najmä 

výrobcovia, dodávatelia, výrobcovia 

energie a palív prispejú k celkovým 

investíciám 90 %; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Eric Andrieu 

v mene skupiny S&D 

 

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) 7 675 244 000 EUR v stálych 

cenách (8 650 000 000 EUR v bežných 

cenách) na špecifické ciele uvedené 

v článku 3 ods. 2 písm. b), z čoho 

najmenej 15 % na projekty cezhraničnej 

spolupráce v oblasti energie 

z obnoviteľných zdrojov; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Eric Andrieu 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – písmeno a – bod iii a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 iii a) akcie na odstránenie prekážok 

interoperability, a to najmä pri 

dosahovaní koridorových/sieťových 

účinkov, najmä pokiaľ ide o podporu 

rastu nákladnej železničnej dopravy; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

Eric Andrieu 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 3 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) akcie súvisiace s projektmi 

spoločného záujmu, ako sa stanovuje 

v článku 14 nariadenia (EÚ) č. 347/2013; 

a) akcie súvisiace s projektmi 

spoločného záujmu, ako sa stanovuje 

v článku 14 nariadenia (EÚ) č. 347/2013, 

ktoré patria do kategórie energetickej 

infraštruktúry uvedenej v prílohe II.1 

uvedeného nariadenia; 

aa) akcie súvisiace s projektmi spoločného 

záujmu, ako je stanovené v článku 14 

nariadenia (EÚ) č. 347/2013, ktoré patria 

do kategórie energetickej infraštruktúry 

uvedenej v prílohe II.2 uvedeného 

nariadenia, s maximálnym rozpočtom 

15 % rozpočtu prideleného podľa článku 

4 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia a s 

obmedzením na prvý pracovný program, 

ako aj na akcie, ktoré využívajú výlučne 

vodík alebo biometán z udržateľných 

obnoviteľných zdrojov; 

ab) akcie súvisiace s projektmi 

energetickej infraštruktúry, ktoré 

prispievajú k zlepšeniu energetickej 

efektívnosti, ak majú tieto projekty vplyv 

na cezhraničný energetický tok, okrem 

iného prostredníctvom reakcie na strane 

spotreby a inteligentných sietí. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

Eric Andrieu 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Kapitola 2 a (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Kapitola IIa 

 Článok 11a – Zadávanie verejných 

zákaziek a/alebo zákaziek na dodanie 

tovaru 

 Každá ponuka predložená v rámci 

verejného obstarávania a/alebo zmluvy o 

dodávke tovaru, na ktorú sa vzťahuje 

program, sa považuje za prípustnú, ak 

podiel výrobkov s pôvodom v tretích 

krajinách, s ktorými Únia neuzatvorila 

dohodu zabezpečujúcu podnikom Únie 

porovnateľný a účinný prístup na trhy 

týchto krajín, nepresahuje 50 % celkovej 

hodnoty výrobkov tvoriacich ponuku. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

Eric Andrieu 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 5 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5 a. Projekty, ktoré žiadajú o 

financovanie z Nástroja na prepájanie 

Európy a sú v súlade s politikami EÚ, a 

najmä nariadením TEN-T, preukázali 

európsku pridanú hodnotu a v rámci 

Paktu stability a rastu si zaslúžia odlišný 

prístup. S cieľom podporiť a urýchliť 

účasť členských štátov, regiónov, 

miestnych orgánov a iných subjektov na 

financovaní projektu sa tieto príspevky 

považujú za jednorazové opatrenia a 

uplatňujú sa na účely flexibility v rámci 

existujúcich pravidiel Paktu stability a 

rastu1a. 

 _________________ 

 1a Pozri oznámenie Komisie z 13. januára 

2015 o optimálnom využívaní flexibility v 

rámci existujúcich pravidiel Paktu 

stability a rastu. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

Eric Andrieu 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2 a. Sektorové usmernenia 

(usmernenia TEN), ako aj zoznamy 

projektov spoločného záujmu v oblasti 

energetiky sa zrevidujú včas pre nové 

výdavkové obdobie s cieľom zosúladiť ich 

s cieľmi v oblasti energetiky a klímy na 

rok 2030 a dlhodobé postupy eliminácie 

emisií uhlíka a začleniť prvú zásadu 

energetickej efektívnosti do posudzovania 

investičných potrieb, posudzovania 

projektov a procesu výberu projektov. 

Or. en 

 


