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7.12.2018 A8-0409/55 

Pozměňovací návrh  55 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez, 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Nástroj pro propojení Evropy (dále 

též „program“) má za cíl urychlit investice 

v oblasti transevropských sítí a stimulovat 

financování z veřejného i soukromého 

sektoru, při současném zvýšení právní 

jistoty a dodržování zásady technologické 

neutrality. Program by měl umožnit plné 

využívání synergií mezi dopravou, 

energetikou a digitálním odvětvím, čímž se 

zvýší účinnost opatření přijímaných na 

úrovni Unie a umožní optimalizace 

nákladů na provádění. 

(2) Nástroj pro propojení Evropy (dále též 

„program“) má za cíl urychlit investice 

v oblasti transevropských sítí a stimulovat 

financování z veřejného i soukromého 

sektoru, při současném zvýšení právní 

jistoty. Program by měl umožnit plné 

využívání synergií mezi dopravou, 

energetikou a digitálním odvětvím, čímž se 

zvýší účinnost opatření přijímaných na 

úrovni Unie a umožní optimalizace 

nákladů na provádění. 

__________________ __________________ 
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7.12.2018 A8-0409/56 

Pozměňovací návrh  56 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4)  S ohledem na význam boje proti 

změně klimatu v souladu se závazky Unie 

k provedení Pařížské dohody a k plnění 

cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje by 

toto nařízení proto mělo změnu klimatu 

zohledňovat a mělo by vést ke splnění 

celkového cíle, tj. aby se 25 % výdajů 

z rozpočtu EU vynakládalo na podporu cílů 

v oblasti klimatu18 . Očekává se, že 60 % 

z celkového finančního krytí programu 

bude vynaloženo na opatření, která přispějí 

k dosažení cílů v oblasti klimatu, a to 

mimo jiné na základě těchto ukazatelů 

z Ria („Rio markers“): 100 % na výdaje 

na železniční infrastrukturu, alternativní 

paliva, čistou městskou dopravu, přenos 

elektřiny, skladování elektřiny, inteligentní 

sítě, přepravu CO2 a energii 

z obnovitelných zdrojů, 40 % na 

vnitrozemské vodní cesty a multimodální 

dopravu a na plynárenskou infrastrukturu 

– bude-li to umožněno větším využitím 

vodíku z obnovitelných zdrojů nebo 

bioplynu. Během přípravy a provádění 

programu budou určena příslušná opatření, 

jež budou znovu posouzena v souvislosti 

s příslušnými hodnoceními a postupy 

přezkumu. Aby infrastruktura neutrpěla 

(4) S ohledem na význam boje proti 

změně klimatu v souladu se závazky Unie 

k provedení Pařížské dohody a k plnění 17 

cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje by 

toto nařízení proto mělo změnu klimatu 

zohledňovat a mělo by vést ke splnění 

celkového cíle, tj. aby se 25 % výdajů 

z rozpočtu EU vynakládalo na podporu cílů 

v oblasti klimatu. Očekává se, že alespoň 

70 % z celkového finančního krytí 

programu bude vynaloženo na opatření, 

která přispějí k dosažení cílů v oblasti 

klimatu, a to mimo jiné na základě těchto 

ukazatelů z Ria („Rio markers“): i) 100 % 

na výdaje na železniční infrastrukturu, 

mobilitu s nulovými emisemi, 

dekarbonizovanou městskou dopravu, 

přenos elektřiny, skladování elektřiny, 

energetickou účinnost, inteligentní sítě 

a energii z obnovitelných zdrojů; ii) 40 % 

na udržitelné splavné vnitrozemské vodní 

cesty a multimodální dopravu a dobíjecí 

infrastrukturu, vodík z obnovitelných 

zdrojů, je-li v souladu s cíli v oblasti 

klimatu a umožňuje-li měřitelný přechod 

od fosilních paliv. Během přípravy 

a provádění programu budou určena 

příslušná opatření, jež budou znovu 
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potenciálními dlouhodobými dopady 

změny klimatu a aby se zajistilo, že 

náklady na emise skleníkových plynů, 

které při projektu vzniknou, budou 

zahrnuty do ekonomického hodnocení 

projektu, měly by projekty podporované 

programem podléhat kontrole z hlediska 

klimatu v souladu s pokyny, které by 

Komise měla ve vhodných případech 

vypracovat soudržně s pokyny 

připraveným pro jiné programy Unie. 

posouzena v souvislosti s příslušnými 

hodnoceními a postupy přezkumu. Aby 

infrastruktura neutrpěla potenciálními 

dlouhodobými dopady změny klimatu 

a aby se zajistilo, že náklady na emise 

skleníkových plynů, které při projektu 

vzniknou, budou zahrnuty do 

ekonomického hodnocení projektu, měly 

by projekty podporované programem 

podléhat kontrole z hlediska klimatu 

v souladu s pokyny, které by Komise měla 

ve vhodných případech vypracovat 

soudržně s pokyny připraveným pro jiné 

programy Unie. V souladu s cíli a závazky 

Unie v oblasti snížení dopadu 

klimatických změn podpoří program 

modální přechod na udržitelnější druhy 

dopravy, jako je železnice, čistá městská 

doprava, námořní doprava a vnitrozemské 

vodní cesty.  

_____________________ ____________________ 
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7.12.2018 A8-0409/57 

Pozměňovací návrh  57 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Aby se dosáhlo cílů uvedených 

v hlavních směrech pro sítě TEN-T, je 

nutné přednostně podpořit přeshraniční 

a chybějící spojení, případně zajistit, aby 

byla podpořená opatření v souladu 

s pracovními plány koridorů zavedenými 

podle článku 47 nařízení (EU) č. 

1315/2013 a s celkovým rozvojem sítě 

z hlediska výkonnosti a interoperability. 

(8) Aby se dosáhlo cílů uvedených 

v hlavních směrech pro sítě TEN-T, je 

nutné přednostně podpořit přeshraniční 

a chybějící spojení, případně zajistit, aby 

byla podpořená opatření v souladu 

s pracovními plány koridorů zavedenými 

podle článku 47 nařízení (EU) č. 

1315/2013 a s celkovým rozvojem sítě 

z hlediska výkonnosti a interoperability, 

včetně těch, které souvisejí s evropskými 

cyklostezkami. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/58 

Pozměňovací návrh  58 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Sabine 

Lösing, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní 

Riada, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres 

Martínez 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Po společném sdělení o zlepšení 

vojenské mobility v Evropské unii 

v listopadu 201724 zdůraznil Akční plán 

vojenské mobility přijatý 28. března 2018 

Komisí a vysokou představitelkou Unie pro 

zahraniční věci a bezpečnostní politiku25 , 

že politika dopravní infrastruktury nabízí 

jasnou příležitost ke zvyšování synergií 

mezi potřebami obrany a sítí TEN-T. 

Akční plán uvádí, že do poloviny roku 

2018 by Rada měla posoudit a potvrdit 

vojenské požadavky na infrastrukturu a že 

útvary Komise do roku 2019 určí části 

transevropské dopravní sítě, jež jsou 

vhodné pro vojenskou dopravu, včetně 

nutných modernizací stávající 

infrastruktury. Finanční prostředky Unie 

na realizaci projektů dvojího užití by měly 

být používány prostřednictvím programu 

na základě zvláštních pracovních 

programů, v nichž budou uvedeny platné 

požadavky vymezené v rámci Akčního 

plánu. 

vypouští se 

______________  

24 JOIN(2017) 41  
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25 JOIN(2018) 5  
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7.12.2018 A8-0409/59 

Pozměňovací návrh  59 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Sabine 

Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (18a) Nařízení (EU) XXX [přepracované 

znění nařízení o správě energetické 

účinnosti] klade důraz na zásadu 

„energetická účinnost na prvním místě“, 

která znamená, že před přijetím 

rozhodnutí týkajících se energetického 

plánování, politiky a investic je třeba 

zvažovat, zda by nebylo možno 

předpokládaná plánovací, politická 

a investiční opatření plně nebo zčásti 

nahradit nákladově efektivními 

a technicky, ekonomicky 

a environmentálně výhodnými 

alternativními opatřeními energetické 

účinnosti, která by stále umožňovala 

dosahovat cílů příslušných rozhodnutí. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/60 

Pozměňovací návrh  60 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Inovativní technologie v oblasti 

infrastruktury, které umožňují přechod na 

nízkouhlíkovou energii a systémy mobility 

a zlepšují zabezpečení dodávek, jsou ve 

vztahu k programu Unie v oblasti 

dekarbonizace nezbytné. Zejména ve svém 

sdělení z 23. listopadu 2017 „Sdělení 

o posílení evropských energetických sítí“28 

zdůraznila Komise, že úloha elektřiny, kdy 

budou obnovitelné zdroje energie 

představovat v roce 2030 polovinu výroby 

elektřiny, bude stále větší hybnou silou 

dekarbonizace odvětví, v nichž až doposud 

převažovala fosilní paliva, jako je doprava, 

průmysl, vytápění a chlazení, a že 

v souladu s tím se do centra zájmu politiky 

transevropské energetické sítě stále častěji 

dostává propojení elektroenergetických 

soustav, skladování elektřiny a projekty 

inteligentních sítí. Na podporu cílů Unie 

v oblasti dekarbonizace by se měla věnovat 

patřičná pozornost a dávat přednost 

technologiím a projektům přispívajícím 

k přechodu na nízkouhlíkové hospodářství. 

Komise se zaměří na zvýšení počtu 

přeshraničních projektů v oblasti 

inteligentních sítí, inovativního skladování 

a přepravy oxidu uhličitého 

(20) Inovativní technologie v oblasti 

infrastruktury, které umožňují přechod na 

udržitelnou nízkouhlíkovou energii 

a systémy mobility a zlepšují zabezpečení 

dodávek, jsou ve vztahu k programu Unie 

v oblasti dekarbonizace nezbytné. Zejména 

ve svém sdělení z 23. listopadu 2017 

„Sdělení o posílení evropských 

energetických sítí“28 zdůraznila Komise, že 

úloha elektřiny, kdy budou obnovitelné 

zdroje energie představovat v roce 2030 

polovinu výroby elektřiny, bude stále větší 

hybnou silou dekarbonizace odvětví, 

v nichž až doposud převažovala fosilní 

paliva, jako je doprava, průmysl, vytápění 

a chlazení, a že v souladu s tím by v centru 

zájmu politiky transevropské energetické 

sítě mělo být propojení 

elektroenergetických soustav, skladování 

elektřiny a projekty inteligentních sítí. Na 

podporu cílů Unie v oblasti dekarbonizace 

by se měla věnovat patřičná pozornost 

a dávat přednost technologiím a projektům 

přispívajícím k přechodu na udržitelné 

nízkouhlíkové hospodářství. Komise by se 

měla zaměřit na zvýšení počtu 

přeshraničních projektů v oblasti 

inteligentních sítí a inovativního 
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podporovaných z programu. skladování podporovaných z programu. 

_________________ ________________ 

28 COM(2017) 718 28 COM(2017) 718 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/61 

Pozměňovací návrh  61 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt 

Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 35 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(35) Na úrovni Unie je evropský 

semestr pro koordinaci hospodářských 

politik rámcem k určování národních 

reformních priorit a ke sledování jejich 

provádění. Členské státy vytvářejí své 

vlastní vnitrostátní víceleté investiční 

strategie, které tyto reformní priority 

podporují. Tyto strategie by se měly 

předkládat společně s ročními národními 

programy reforem jako způsob, jak 

navrhnout a koordinovat prioritní 

investiční projekty, které mají být 

podpořeny z vnitrostátních zdrojů a/nebo 

z prostředků Unie. Měly by rovněž sloužit 

k tomu, aby se finanční prostředky Unie 

využívaly soudržně a maximalizovala se 

přidaná hodnota finanční podpory 

zejména z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj a Fondu soudržnosti, 

Evropské funkce investiční stabilizace, 

fondu InvestEU a případně Nástroje pro 

propojení Evropy. V náležitých případech 

by se finanční podpora měla použít rovněž 

tak, aby byla v souladu s plány Unie 

a členských států v oblasti energetiky 

a klimatu. 

vypouští se 
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7.12.2018 A8-0409/62 

Pozměňovací návrh  62 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, 

Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. n 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

n) „studiemi“ se rozumí činnosti potřebné 

pro přípravu realizace projektu, například 

přípravné studie, mapování, studie 

proveditelnosti, hodnotící, ověřovací 

a validační studie, a to i ve formě softwaru, 

a jiná technická podpůrná opatření, včetně 

opatření předcházejících úplnému 

definování a vypracování projektu 

a rozhodnutí o jeho financování, jako jsou 

obhlídky příslušných areálů a příprava 

finančního balíčku; 

n) „studiemi“ se rozumí činnosti potřebné 

pro přípravu realizace projektu, například 

přípravné studie, mapování, studie 

proveditelnosti, hodnotící, ověřovací 

a validační studie, a to i ve formě softwaru, 

a jiná technická podpůrná opatření, včetně 

opatření předcházejících úplnému 

definování a vypracování projektu 

a rozhodnutí o jeho financování, jako jsou 

obhlídky příslušných areálů a příprava 

finančního balíčku, posuzování vlivů na 

životní prostředí, strategické posuzování 

vlivů na životní prostředí a studie 

přístupnosti pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace (OOSPO); 

Or. en 



 

AM\1171811CS.docx  PE631.579v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

7.12.2018 A8-0409/63 

Pozměňovací návrh  63 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis 

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma 

López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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 transevropské 

sítě v oblasti dopravy, energetiky 

a digitálních technologií a usnadnit 

přeshraniční spolupráci v oblasti 

obnovitelné energie a energetické 

účinnosti, a tak napomoci 

plnění dlouhodobých závazků v oblasti 

dekarbonizace, přispět k udržitelnému 

růstu podporujícímu začlenění 
a konsolidovat územní, sociální 

a ekonomickou soudržnost, s důrazem na 

plné využití součinnosti mezi dopravním, 

energetickým a digitálním odvětvím. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/64 

Pozměňovací návrh  64 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Sabine 

Lösing, Joao Ferreira, Miguel Viegas, Joao Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, 

Paloma López Bermejo, Estefanía Torres 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a – písm. ii 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) přizpůsobit sítě TEN-T potřebám 

vojenské mobility; 

vypouští se 

Or. en 

 


