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6.12.2018 A8-0409/49 

Pozměňovací návrh  49 

Florent Marcellesi 

za skupinu Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Nástroj pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) až 8 650 000 000 EUR pro 

účely specifického cíle uvedeného v čl. 3 

odst. 2 písm. b), z čehož až 10 % 

na přeshraniční projekty v oblasti 

obnovitelné energie; 

b) 7 675 244 000 EUR ve stálých 

cenách (8 650 000 000 EUR v běžných 

cenách) pro účely specifického cíle 

uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. b), z čehož 

alespoň 15 % na přeshraniční projekty 

v oblasti obnovitelné energie; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/49 

Pozměňovací návrh  50 

Florent Marcellesi 

za skupinu Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Nástroj pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 3 – písm. a 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) opatření týkající se projektů 

společného zájmu stanovených v článku 14 

nařízení (EU) č. 347/2013; 

a) opatření týkající se projektů 

společného zájmu stanovených v článku 14 

nařízení (EU) č. 347/2013 a spadající do 

kategorie energetické infrastruktury 

vymezené v jeho příloze II bodě 1; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/49 

Pozměňovací návrh  51 

Florent Marcellesi 

za skupinu Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Nástroj pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 3 – písm. b a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) opatření, kde je výlučně užíván 

obnovitelný vodík nebo bioplyn, poté, co 

byla označena za způsobilá podle 

metodiky vytvořené Evropskou komisí. 

Zahrnuje alespoň tyto prvky: 

 i) seznam povinných technických úprav, 

které mají být provedeny 

 ii) minimální účinnost a koeficient 

životního cyklu, kterých má být dosaženo 

 iii) celkovou udržitelnost a úroveň snížení 

emisí skleníkových plynů, kterých má být 

dosaženo. 

 Komise přijme akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 24, 

kterými se stanoví metodika. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/49 

Pozměňovací návrh  52 

Florent Marcellesi 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Nástroj pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 3 – písm. b b (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 bb) opatření vztahující se k projektům 

energetické infrastruktury přispívající ke 

zlepšení energetické účinnosti tam, kde 

tyto projekty mají dopady na přeshraniční 

toky energie, mimo jiné reakcí z hlediska 

poptávky a prostřednictvím inteligentních 

sítí; 

 Pro získání finanční pomoci Unie podle 

tohoto nařízení nejsou způsobilá 

následující opatření v odvětví energetiky: 

 i) opatření spojená s výrobou, 

zpracováním, přenosem, distribucí, 

uchováváním a spalováním fosilních 

paliv; 

 ii) opatření související s obnovitelnými a 

dekarbonizovanými projekty pro zemní 

plyn na přepravu fosilních zdrojů. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/49 

Pozměňovací návrh  53 

Florent Marcellesi 

za skupinu Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Nástroj pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Čl. 27 – odst. 2 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Odvětvové pokyny (hlavní směry 

pro TEN-T, ), jakož i seznamy projektů 

společného zájmu v oblasti energetiky, 

musí být včas revidovány pro nové období 

financování s cílem uvést je do souladu 

s cíli v oblasti energetiky a klimatu do 

roku 2030 a s plány dlouhodobé 

dekarbonizace a začlenit zásadu 

„energetická účinnost v první řadě“ 

do posouzení investičních potřeb, 

hodnocení projektů a procesu výběru 

projektů.  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/49 

Pozměňovací návrh  54 

Florent Marcellesi 

za skupinu Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Nástroj pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Příloha I – část I a (nová) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Ia Sledování klimatu a prokazování 

přidělených prostředků 

 Aby se zajistilo splnění cílů začleňování 

hlediska klimatu stanovených v tomto 

nařízení, Komise zavede systém určený ke 

sledování klimatu s ohledem na přidělené 

zdroje a skutečné výdaje založený na 

systému ukazatelů ze zasedání OECD 

v Riu („ukazatele z Ria“), který rozlišuje 

mezi zmírňováním a přizpůsobením se a 

mezi různými odvětvími a jejich 

snižováním skleníkových emisí. 

 Sledování klimatu půjde nad rámec 

stávajícího stanovování cen uhlíku a 

metodiky uhlíkové stopy a bude zahrnovat 

přinejmenším tato kritéria: 

 a) začlenění zásady „energetická účinnost 

v první řadě“ 

 b) dlouhodobý environmentální a 

společenský dopad 

 c) posouzení životního cyklu projektů 

s ohledem na minimalizování škodlivých 

dopadů a maximalizování přínosů pro 

zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se 

této změně. Za tímto účelem bude 

poskytnuto posouzení založené na 

pokynech, které vypracuje Komise za 
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použití klimatického scénáře se stropem 

1,5 °C v rámci cest k dekarbonizaci pro 

jednotlivá odvětví. 

Or. en 

 

 


