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Predlog spremembe  29 

Eric Andrieu 

v imenu skupine S&D 

 

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 35 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(35) Na ravni Unije je evropski semester 

za usklajevanje ekonomskih politik okvir 

za opredelitev nacionalnih reformnih 

prednostnih nalog in spremljanje njihovega 

izvajanja. Države članice razvijajo svoje 

lastne nacionalne večletne naložbene 

strategije v podporo tem reformnim 

prednostnim nalogam. Te strategije bi bilo 

treba predstaviti skupaj z letnimi 

nacionalnimi programi reform kot način, 

da se določijo in uskladijo projekti 

prednostnih naložb, ki jih je treba podpreti 

z nacionalnim financiranjem in/ali 

financiranjem Unije. Namen teh strategij bi 

morala biti tudi usklajena uporaba 

financiranja Unije in čim boljši izkoristek 

dodane vrednosti finančne podpore, ki 

izhaja zlasti iz ESRR, Kohezijskega sklada, 

evropske stabilizacijske funkcije za 

naložbe, InvestEU in po potrebi IPE. 

Finančno podporo bi bilo treba uporabljati 

tudi na način, ki je skladen z evropskimi in 

nacionalnimi energetskimi in podnebnimi 

načrti, kadar je to ustrezno. 

(35) Na ravni Unije je evropski semester 

za usklajevanje ekonomskih politik okvir 

za opredelitev nacionalnih reformnih 

prednostnih nalog in spremljanje njihovega 

izvajanja. Države članice razvijajo svoje 

lastne nacionalne večletne naložbene 

strategije v podporo tem reformnim 

prednostnim nalogam. Te strategije bi bilo 

treba predstaviti skupaj z letnimi 

nacionalnimi programi reform kot način, 

da se določijo in uskladijo projekti 

prednostnih naložb, ki jih je treba podpreti 

z nacionalnim financiranjem in/ali 

financiranjem Unije. Namen teh strategij bi 

morala biti tudi usklajena uporaba 

financiranja Unije in čim boljši izkoristek 

dodane vrednosti finančne podpore, ki 

izhaja zlasti iz ESRR, Kohezijskega sklada, 

evropske stabilizacijske funkcije za 

naložbe, InvestEU in po potrebi IPE. V 

okviru evropskega semestra je torej treba 

posebno poglavje nameniti nadzoru nad 

skladnostjo nacionalnih večletnih 

naložbenih strategij in nacionalnih zavez, 

vključenih v IPE, ter predlagati ustrezne 

popravne ukrepe. Finančno podporo bi 

bilo treba uporabljati tudi na način, ki je 

skladen z evropskimi in nacionalnimi 

energetskimi in podnebnimi načrti, kadar je 

to ustrezno. 
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Eric Andrieu 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope  

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

 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka r a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ra) „prilagajanje na podnebne 

spremembe“ pomeni predhodno oceno 

življenjskega cikla projektov, da bi čim 

bolj zmanjšali škodljive vplive in 

zagotovili kar največje koristi blažitve 

podnebnih sprememb in prilagajanja 

nanje na podlagi smernic, ki jih je 

pripravila Komisija. 

Or. en 
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Eric Andrieu 

v imenu skupine S&D 

 

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 -i a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ia) prispevati k celoviti uvedbi 

infrastrukture za alternativna goriva po 

vsej Uniji v skladu s členom 33 Uredbe 

(EU) št. 1315/2013, pri čemer industrija, 

zlasti proizvajalci, dobavitelji ter 

proizvajalci energije in goriv prispevajo 

90 % skupne naložbe. 

Or. en 
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Eric Andrieu 

v imenu skupine S&D 

 

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) 7 675 244 000 EUR v stalnih 

cenah (8 650 000 000 EUR v tekočih 

cenah) za specifične cilje iz člena 3(2)(b), 

od tega najmanj 15 % za čezmejne 

projekte na področju energije iz 

obnovljivih virov; 

Or. en 
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Eric Andrieu 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope  

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

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 – točka a – točka iii a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (iiia) ukrepi za odstranjevanje ovir na 

področju interoperabilnosti, zlasti pri 

zagotavljanju učinkov koridorja/omrežja, 

predvsem v zvezi s spodbujanjem 

povečanja železniškega tovornega 

prometa; 

Or. en 
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Eric Andrieu 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope  

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

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 3 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) ukrepi v zvezi s projekti v skupnem 

interesu, kot so določeni v členu 14 Uredbe 

(EU) št. 347/2013; 

(a) ukrepi v zvezi s projekti v skupnem 

interesu, kot so določeni v členu 14 Uredbe 

(EU) št. 347/2013, ki spadajo v kategorijo 

energetske infrastrukture iz Priloge II.1; 

(aa) ukrepi v zvezi s projekti v skupnem 

interesu, kot so določeni v členu 14 

Uredbe (EU) št. 347/2013, ki spadajo v 

kategorijo energetske infrastrukture iz 

Priloge II.2 z največjim proračunom 15 % 

proračuna, dodeljenega v skladu s 

členom 4(2)(b) te uredbe, in so omejeni na 

prvi delovni program, ter ukrepi, pri 

katerih se uporablja izključno trajnostni 

vodik ali biometan iz obnovljivih virov; 

(ab) ukrepi, povezani s projekti energetske 

infrastrukture, ki prispevajo k izboljšanju 

energijske učinkovitosti, kadar ti projekti 

vplivajo na čezmejni pretok energije, med 

drugim s prilagajanjem odjema in 

pametnimi omrežji; 

Or. en 
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Eric Andrieu 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope  

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

 

Predlog uredbe 

Poglavje 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Poglavje IIa 

 Člen 11a – Oddaja javnih naročil in/ali 

sklepanje pogodb o dobavi 

 Ponudba, predložena za oddajo javnega 

naročila in/ali dobavne pogodbe, ki ima 

ugodnosti na podlagi programa, se šteje 

za dopustno, če delež proizvodov s 

poreklom iz tretjih držav, s katerimi Unija 

nima sklenjenega sporazuma, ki bi 

podjetjem Unije zagotavljal primerljiv in 

učinkovit dostop do trgov v teh tretjih 

državah, ne presega 50 % skupne 

vrednosti proizvodov, ki sestavljajo 

ponudbo. 

Or. en 



 

AM\1171569SL.docx  PE631.579v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

6.12.2018 A8-0409/36 

Predlog spremembe  36 

Eric Andrieu 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope  

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

 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 5 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Projekti, ki zaprosijo za 

financiranje iz IPE in so skladni v 

politikami EU, zlasti z uredbo o TEN-T, 

imajo dokazano evropsko dodano 

vrednost in si zaslužijo drugačno 

obravnavo v okviru Pakta za stabilnost in 

rast. Za spodbujanje in pospeševanje 

udejstvovanja držav članic, regij, lokalnih 

organov in drugih subjektov, ki sodelujejo 

pri financiranju projekta, se ti prispevki 

štejejo kot enkratni ukrepi in se zanje 

uporablja prožnost v okviru obstoječih 

pravil Pakta za stabilnost in rast1a. 

 _________________ 

 1a Glej sporočilo Komisije z dne 

13. januarja 2015 z naslovom „Kako čim 

bolje izkoristiti prožnost v okviru 

obstoječih pravil pakta za stabilnost in 

rast“. 

Or. en 
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Eric Andrieu 
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Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope  

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

 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Sektorske smernice (smernice 

TEN) in seznam projektov na področju 

energije, ki so v skupnem interesu, se 

pravočasno revidirajo za novo obdobje 

porabe, da se uskladijo z energetskimi in 

podnebnimi cilji za leto 2030 in 

dolgoročnimi usmeritvami razogljičenja 

ter da se načelo „energetska učinkovitost 

na prvem mestu“ vključi v oceno 

naložbenih potreb, oceno projektov in 

postopek izbire projektov. 

Or. en 

 


