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7.12.2018 A8-0409/41 

Pozměňovací návrh  41 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis za 

skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Obecným cílem programu je 

rozvinout a modernizovat transevropské 

sítě v oblasti dopravy, energetiky 

a digitálních technologií a usnadnit 

přeshraniční spolupráci v oblasti 

obnovitelné energie, a to s přihlédnutím 

k dlouhodobým závazkům v oblasti 

dekarbonizace a s důrazem na součinnost 

mezi odvětvími. 

1. Obecným cílem programu je 

rozvinout a modernizovat vnitrostátní 

a transevropské sítě v odvětví dopravy, 

energetiky a digitálních technologií, 

jakožto strategických odvětvích pro rozvoj 

členských států, zejména pro strategický 

rozvoj odvětví založených na veřejných 

politikách, a usnadnit přeshraniční 

spolupráci v oblasti obnovitelné energie, 

a to s přihlédnutím k dlouhodobým 

závazkům v oblasti dekarbonizace a 

s důrazem na součinnost mezi odvětvími. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/42 

Pozměňovací návrh  42 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. a – pododstavec ii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) 11 285 493 000 EUR převedených 

z Fondu soudržnosti k vynaložení 

v souladu s tímto nařízením výhradně 

v členských státech, jež jsou způsobilé 

k čerpání finančních prostředků z Fondu 

soudržnosti; 

vypouští se 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/43 

Pozměňovací návrh  43 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. – 2 – písm. a – pododstavec iii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iii) 6 500 000 000 EUR z prostředků 

na obranu pro účely specifického cíle 

uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. a) bodě ii); 

iii) 17 785 493 000 EUR z okruhu 

Bezpečnost a obrana pro účely 

specifického cíle uvedeného v čl. 3 odst. 2 

písm. a) bodě i); 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/44 

Pozměňovací návrh  44 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Komise se neodchýlí od částky 

uvedené v pododstavci 2 písm. a) bodě ii). 

vypouští se 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/45 

Pozměňovací návrh  45 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Částka převedená z Fondu 

soudržnosti se provádí v souladu s tímto 

nařízením, s výhradou odstavce 8 a aniž je 

dotčen čl. 14 odst. 2 písm. b). 

vypouští se 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/46 

Pozměňovací návrh  46 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, 

Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Pokud jde o částky převedené 

z Fondu soudržnosti, 30 % těchto částek 

se okamžitě zpřístupní všem členským 

státům, které jsou způsobilé k čerpání 

finančních prostředků z Fondu 

soudržnosti, na financování projektů 

dopravní infrastruktury v souladu s tímto 

nařízením, přičemž přednost mají 

přeshraniční a chybějící spojení. Do 

31. prosince 2023 se výběr projektů 

způsobilých pro financování provádí při 

respektování výše prostředků přidělených 

jednotlivým státům z Fondu soudržnosti 

s ohledem na 70 % převedených zdrojů. 

Od 1. ledna 2024 se zdroje převedené do 

programu, které nebyly přiděleny na 

projekt dopravní infrastruktury, dají 

k dispozici všem členským státům 

způsobilým k čerpání finančních 

prostředků z Fondu soudržnosti za účelem 

financování projektů dopravní 

infrastruktury v souladu s tímto nařízením. 

8. Pokud jde o částky převedené 

z prostředků na obranu, 30 % těchto 

částek se okamžitě zpřístupní všem 

členským státům, které jsou způsobilé, 

na financování projektů dopravní 

infrastruktury v souladu s tímto nařízením, 

přičemž přednost mají přeshraniční 

a chybějící spojení. Do 31. prosince 2023 

se výběr projektů způsobilých pro 

financování provádí při respektování výše 

prostředků přidělených jednotlivým státům 

z Fondu soudržnosti s ohledem na 70 % 

převedených zdrojů. Od 1. ledna 2024 se 

zdroje převedené do programu, které 

nebyly přiděleny na projekt dopravní 

infrastruktury, dají k dispozici všem 

členským státům způsobilým k čerpání 

finančních prostředků z Fondu soudržnosti 

za účelem financování projektů dopravní 

infrastruktury v souladu s tímto nařízením. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/47 

Pozměňovací návrh  47 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Program bude prováděn v rámci 

přímého řízení v souladu s finančním 

nařízením nebo v rámci nepřímého řízení 

subjekty uvedenými v čl. [61 odst. 1 

písm. c)] finančního nařízení. 

1. Program bude prováděn v rámci 

přímého a sdíleného řízení v souladu 

s finančním nařízením nebo v rámci 

nepřímého řízení subjekty uvedenými 

v čl. [61 odst. 1 písm. c)] finančního 

nařízení. V případě sdíleného řízení musí 

být národní finanční rámce vytvořeny 

a ponechány stranou, přičemž jejich 

celková částka nesmí být nižší než 50 % 

celkových prostředků programu. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/48 

Pozměňovací návrh  48 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Granty lze použít ke kombinaci 

s financováním od Evropské investiční 

banky nebo národních podpůrných bank či 

jiných rozvojových a veřejných finančních 

institucí a rovněž od finančních institucí 

v soukromém sektoru a soukromých 

investorů, včetně partnerství veřejného 

a soukromého sektoru. 

1. Granty lze použít ke kombinaci 

s financováním od Evropské investiční 

banky nebo národních podpůrných bank či 

jiných rozvojových a veřejných finančních 

institucí a rovněž od finančních institucí 

v soukromém sektoru a soukromých 

investorů. 

Or. pt 

 

 


