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7.12.2018 A8-0409/41 

Pozmeňujúci návrh  41 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy 

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

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 

 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Všeobecným cieľom programu je 

rozvíjať a modernizovať transeurópske 

siete v oblasti dopravy, energetiky 

a digitálnych technológií a uľahčiť 

cezhraničnú spoluprácu v oblasti energie 

z obnoviteľných zdrojov s ohľadom na 

dlhodobé záväzky v oblasti dekarbonizácie 

a s dôrazom na synergie medzi odvetviami. 

1. Všeobecným cieľom programu je 

rozvíjať a modernizovať národné a 

transeurópske siete v oblasti dopravy, 

energetiky a digitálnych sektorov, ktoré 

majú strategický význam pre rozvoj 

členských štátov, najmä strategický rozvoj 

sektorov verejnej politiky, a uľahčiť 

cezhraničnú spoluprácu v oblasti energie 

z obnoviteľných zdrojov s ohľadom na 

dlhodobé záväzky v oblasti dekarbonizácie 

a s dôrazom na synergie medzi odvetviami. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/42 

Pozmeňujúci návrh  42 

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

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy 

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

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a) – bod ii 

 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

ii) 11 285 493 000 EUR sa presunie 

z Kohézneho fondu na výdavky v súlade 

s týmto nariadením výhradne v členských 

štátoch, ktoré sú oprávnené na čerpanie 

prostriedkov z Kohézneho fondu; 

vypúšťa sa 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/43 

Pozmeňujúci návrh  43 

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

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy 

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

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a – bod iii 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

iii) 6 500 000 000 EUR z obranného 

klastra na špecifický cieľ uvedený 

v článku 3 ods. 2 písm. a) bode ii); 

iii) 17 785 493 000 EUR z okruhu 

Bezpečnosť a obrana na špecifický cieľ 

uvedený v článku 3 ods. 2 písm. a) bode i); 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/44 

Pozmeňujúci návrh  44 

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

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy 

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

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Komisia sa nesmie odchýliť od 

sumy uvedenej v pododseku 2 písm. a) 

bode ii). 

vypúšťa sa 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/45 

Pozmeňujúci návrh  45 

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

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy 

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

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 7 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Suma presunutá z Kohézneho 

fondu sa implementuje v súlade s týmto 

nariadením s výhradou odseku 8 a bez 

toho, aby bol dotknutý článok 14 ods. 2 

písm. b). 

vypúšťa sa 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/46 

Pozmeňujúci návrh  46 

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

Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy 

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

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 8 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8. Pokiaľ ide o sumy presunuté z 

Kohézneho fondu, 30 % týchto súm sa 

okamžite sprístupní všetkým členským 

štátom, ktoré sú oprávnené na čerpanie 

prostriedkov z Kohézneho fondu, na 

financovanie projektov dopravnej 

infraštruktúry v súlade s týmto nariadením, 

pričom prioritou sú cezhraničné a 

chýbajúce prepojenia. Pri výbere projektov 

oprávnených na financovanie sa do 

31. decembra 2023 dodržiavajú národné 

alokácie v rámci Kohézneho fondu 

s ohľadom na 70 % presunutých zdrojov. 

Zdroje presunuté na program, ktoré nie sú 

viazané na projekt dopravnej 

infraštruktúry, budú od 1. januára 2024 

k dispozícii všetkým členským štátom 

oprávneným na čerpanie prostriedkov 

z Kohézneho fondu na financovanie 

projektov dopravnej infraštruktúry v súlade 

s týmto nariadením. 

8. Pokiaľ ide o sumy presunuté z 

obranného klastra, 30 % týchto súm sa 

okamžite sprístupní všetkým členským 

štátom, ktoré sú oprávnené na čerpanie 

prostriedkov, na financovanie projektov 

dopravnej infraštruktúry v súlade s týmto 

nariadením, pričom prioritou sú 

cezhraničné a chýbajúce prepojenia. Pri 

výbere projektov oprávnených na 

financovanie sa do 31. decembra 2023 

dodržiavajú národné alokácie v rámci 

Kohézneho fondu s ohľadom na 70 % 

presunutých zdrojov. Zdroje presunuté na 

program, ktoré nie sú viazané na projekt 

dopravnej infraštruktúry, budú od 

1. januára 2024 k dispozícii všetkým 

členským štátom oprávneným na čerpanie 

prostriedkov z Kohézneho fondu na 

financovanie projektov dopravnej 

infraštruktúry v súlade s týmto nariadením. 

Or. pt 

 



 

AM\1171711SK.docx  PE631.579v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

7.12.2018 A8-0409/47 

Pozmeňujúci návrh  47 

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

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy 

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

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Program sa implementuje v rámci 

priameho riadenia v súlade s nariadením 

o rozpočtových pravidlách alebo v rámci 

nepriameho riadenia so subjektmi 

uvedenými v článku 61 ods. 1 písm. c) 

nariadenia o rozpočtových pravidlách. 

1. Program sa implementuje v rámci 

priameho a zdieľaného riadenia v súlade 

s nariadením o rozpočtových pravidlách 

alebo v rámci nepriameho riadenia so 

subjektmi uvedenými v článku 61 ods. 1 

písm. c) nariadenia o rozpočtových 

pravidlách. V prípade zdieľaného riadenia 

sa musia vytvoriť a vyčleniť vnútroštátne 

balíky finančných prostriedkov, pričom 

ich celková výška nesmie byť nižšia ako 

50 % celkových rozpočtových prostriedkov 

na program. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/48 

Pozmeňujúci návrh  48 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy 

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

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Granty sa môžu použiť na 

kombináciu s financovaním z Európskej 

investičnej banky alebo národných 

podporných bánk alebo iných rozvojových 

a verejných finančných inštitúcií, ako aj 

z finančných inštitúcií súkromného sektora 

a investorov zo súkromného sektora, ako aj 

prostredníctvom verejno-súkromných 

partnerstiev. 

1. Granty sa môžu použiť na 

kombináciu s financovaním z Európskej 

investičnej banky alebo národných 

podporných bánk alebo iných rozvojových 

a verejných finančných inštitúcií, ako aj 

z finančných inštitúcií súkromného sektora 

a investorov zo súkromného sektora. 

Or. pt 

 

 

 


