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7.12.2018 A8-0409/55 

Pozmeňujúci návrh  55 

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

Estefanía Torres Martínez, 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Zámerom Nástroja na prepájanie 

Európy (ďalej len „program“) je urýchlenie 

investovania v oblasti transeurópskych sietí 

a posilnenie účinku financovania z 

verejného aj súkromného sektora a súčasne 

zvýšenie právnej istoty a dodržiavanie 

zásady technickej neutrality. Program by 

mal umožniť maximálne možné využitie 

synergií medzi sektormi dopravy, 

energetiky a digitálnych technológií, a tým 

zvýšiť efektívnosť opatrení Únie a umožniť 

optimalizáciu nákladov na realizáciu. 

(2) Zámerom Nástroja na prepájanie 

Európy (ďalej len „program“) je urýchlenie 

investovania v oblasti transeurópskych sietí 

a posilnenie účinku financovania z 

verejného aj súkromného sektora a súčasne 

zvýšenie právnej istoty. Program by mal 

umožniť maximálne možné využitie 

synergií medzi sektormi dopravy, 

energetiky a digitálnych technológií, a tým 

zvýšiť efektívnosť opatrení Únie a umožniť 

optimalizáciu nákladov na realizáciu. 

__________________ __________________ 

18 COM(2018) 321, s. 13. 18 COM(2018) 321, s. 13. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/56 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4)  Vzhľadom na dôležitosť riešenia 

problematiky zmeny klímy v súlade so 

záväzkami Únie uplatňovať Parížsku 

dohodu a so záväzkom voči cieľom 

Organizácie Spojených národov v oblasti 

trvalo udržateľného rozvoja by sa preto v 

tomto nariadení mal zohľadňovať aspekt 

zmeny klímy a toto nariadenie by malo 

viesť k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 

rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 

cieľov v oblasti zmeny klímy18. Očakáva 

sa, že 60 % z celkového finančného krytia 

programu bude vynaložených na opatrenia, 

ktoré prispievajú k cieľom v oblasti zmeny 

klímy, a to okrem iného na základe týchto 

Rio markerov: i) 100 % na výdavky 

týkajúce sa železničnej infraštruktúry, 

alternatívnych palív, čistej mestskej 

dopravy, prenosu elektriny, skladovania 

elektriny, inteligentných sietí, prepravy 

CO2 a energie z obnoviteľných zdrojov; ii) 

40 % na vnútrozemskú vodnú dopravu a 

multimodálnu dopravu a plynárenskú 

infraštruktúru, ak je možné zvýšiť využitie 

vodíka alebo biometánu z obnoviteľných 

zdrojov. Príslušné opatrenia sa určia počas 

prípravy a vykonávania programu a 

opätovne sa prehodnotia v rámci 

(4) Vzhľadom na dôležitosť riešenia 

problematiky zmeny klímy v súlade so 

záväzkami Únie uplatňovať Parížsku 

dohodu a so záväzkom voči 17 cieľom 

Organizácie Spojených národov v oblasti 

trvalo udržateľného rozvoja by sa preto v 

tomto nariadení mal zohľadňovať aspekt 

zmeny klímy a toto nariadenie by malo 

viesť k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 

rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 

cieľov v oblasti zmeny klímy. Očakáva sa, 

že minimálne 70 % z celkového 

finančného krytia programu bude 

vynaložených na opatrenia, ktoré 

prispievajú k cieľom v oblasti zmeny 

klímy, a to okrem iného na základe týchto 

Rio markerov: i) 100 %, pokiaľ ide o 

výdavky týkajúce sa železničnej 

infraštruktúry, mobility s nulovými 

emisiami, dekarbonizovanej mestskej 

dopravy, prenosu elektriny, skladovania 

elektriny, energetickej účinnosti, 

inteligentných sietí a energie z 

obnoviteľných zdrojov, ii) 40 % na 

udržateľné splavné vnútrozemské vodné 

cesty a multimodálnu dopravu a nabíjaciu 

infraštruktúru, vodík z obnoviteľných 

zdrojov, pokiaľ to je v súlade cieľmi v 
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príslušných hodnotení a postupov 

preskúmania. Aby sa predišlo zraniteľnosti 

infraštruktúry z hľadiska možných 

dlhodobých vplyvov zmeny klímy, a aby sa 

zaistilo, že náklady na elimináciu emisií 

skleníkových plynov, ktoré z projektu 

vyplývajú, budú zahrnuté v ekonomickom 

hodnotení projektu, projekty podporované 

v rámci programu by mali mať 

zabezpečenú odolnosť proti zmene klímy 

podľa usmernenia, ktoré by mala Komisia 

v prípade potreby vypracovať v súlade s 

usmernením vypracovaným pre ostatné 

programy Únie. 

oblasti klímy a ak je možný merateľný 

prechod z fosílnych palív. Príslušné 

opatrenia sa určia počas prípravy a 

vykonávania programu a opätovne sa 

prehodnotia v rámci príslušných hodnotení 

a postupov preskúmania. Aby sa predišlo 

zraniteľnosti infraštruktúry z hľadiska 

možných dlhodobých vplyvov zmeny 

klímy, a aby sa zaistilo, že náklady na 

elimináciu emisií skleníkových plynov, 

ktoré z projektu vyplývajú, budú zahrnuté 

v ekonomickom hodnotení projektu, 

projekty podporované v rámci programu by 

mali mať zabezpečenú odolnosť proti 

zmene klímy podľa usmernenia, ktoré by 

mala Komisia v prípade potreby 

vypracovať v súlade s usmernením 

vypracovaným pre ostatné programy Únie. 

V súlade s cieľmi a záväzkami Únie na 

zníženie vplyvu zmeny klímy sa 

programom podporuje prechod na 

udržateľnejšie druhy dopravy, ako sú 

železnice, čistá mestská doprava, námorná 

doprava a vnútrozemská vodná doprava;   

_____________________ ____________________ 

18 COM(2018) 321, s. 13. 18 COM(2018) 321, s. 13. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/57 

Pozmeňujúci návrh  57 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Ak sa majú dosiahnuť ciele stanovené 

v usmerneniach pre TEN-T, je potrebné 

prioritne podporiť cezhraničné a chýbajúce 

prepojenia a podľa potreby zaistiť, aby 

podporované činnosti boli v súlade 

s pracovnými plánmi pre koridory 

stanovenými podľa článku 47 nariadenia 

(EÚ) č. 1315/2013 a s celkovým 

rozvojom siete, pokiaľ ide o výkonnosť 

a interoperabilitu. 

(8) Ak sa majú dosiahnuť ciele stanovené 

v usmerneniach pre TEN-T, je potrebné 

prioritne podporiť cezhraničné a chýbajúce 

prepojenia a podľa potreby zaistiť, aby 

podporované činnosti boli v súlade 

s pracovnými plánmi pre koridory 

stanovenými podľa článku 47 nariadenia 

(EÚ) č. 1315/2013 a s celkovým 

rozvojom siete, pokiaľ ide o výkonnosť a 

interoperabilitu, vrátane prepojení, ktoré 

sa týkajú európskych cyklistických trás. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/58 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) V nadväznosti na spoločné 

oznámenie o zlepšovaní obrannej mobility 

v Európskej únii z novembra 201724 sa v 

akčnom pláne vojenskej mobility, ktorý 

28. marca 2018 prijali Komisia a vysoká 

predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a 

bezpečnostnú politiku25, zdôraznilo, že 

politika dopravnej infraštruktúry je 

jasnou príležitosťou na posilnenie 

synergie medzi obrannými potrebami a 

sieťou TEN-T. V akčnom pláne sa 

uvádza, že Rada bola vyzvaná, aby do 

polovice roku 2018 vyhodnotila a 

validovala vojenské požiadavky 

v súvislosti s dopravnou infraštruktúrou 

a že do roku 2019 útvary Komisie 

identifikujú časti transeurópskej 

dopravnej siete vhodné na vojenské 

využitie vrátane potrebnej modernizácie 

existujúcej infraštruktúry. Finančné 

krytie Únie na realizáciu projektov 

dvojakého využitia by sa malo plniť 

prostredníctvom programu na základe 

špecifických pracovných programov, v 

ktorých sa uvádzajú uplatniteľné 

požiadavky vymedzené v rámci akčného 

vypúšťa sa 
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plánu. 

______________  

24 JOIN(2017) 41  

25 JOIN(2018) 5  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/59 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (18a) V nariadení (EÚ) č. XXX 

[prepracované znenie nariadenia o 

riadení energetickej únie] sa kladie dôraz 

na zásadu prvoradosti energetickej 

účinnosti, ktorá znamená to, že pred 

prijatím rozhodnutí týkajúcich sa 

plánovania, politiky a investícií v oblasti 

energetiky sa zváži, či by mohli byť 

opatrenia v oblasti plánovania, politiky 

a investícií úplne alebo čiastočne 

nahradené nákladovo úspornými 

a technicky, hospodársky 

a environmentálne kvalitnými 

alternatívnymi opatreniami v oblasti 

energetickej účinnosti tak, aby sa stále 

dosahovali ciele príslušných rozhodnutí. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/60 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Pre agendu Únie v oblasti 

dekarbonizácie sú nevyhnutné inovatívne 

technológie v oblasti infraštruktúry, ktoré 

umožnia prechod na nízkouhlíkové 

energetické systémy a systémy mobility 

a zvýšia bezpečnosť dodávok energie. 

Komisia najmä v „Oznámení o posilňovaní 

európskych energetických sietí“28 z 23. 

novembra 2017 zdôraznila, že úloha 

elektriny, v prípade ktorej bude energia z 

obnoviteľných zdrojov do roku 2030 

predstavovať polovicu výroby, bude čoraz 

viac stimulovať dekarbonizáciu sektorov, 

ktorým doposiaľ dominovali fosílne palivá, 

ako napríklad doprava, priemysel, 

vykurovanie a chladenie, a preto sa v rámci 

politiky transeurópskej energetickej 

infraštruktúry čoraz viac kladie dôraz na 

prepojenie elektrických sietí, skladovanie 

elektriny a projekty inteligentných sietí. 

S cieľom podporiť ciele Únie v oblasti 

dekarbonizácie by sa mali náležite 

zohľadniť a uprednostniť tie technológie 

a projekty, ktoré prispievajú k prechodu na 

nízkouhlíkové hospodárstvo. Komisia sa 

bude snažiť zvyšovať počet projektov 

týkajúcich sa cezhraničných inteligentných 

sietí, inovatívneho skladovania a prepravy 

(20) Pre agendu Únie v oblasti 

dekarbonizácie sú nevyhnutné inovatívne 

technológie v oblasti infraštruktúry, ktoré 

umožnia prechod na udržateľné 

nízkouhlíkové energetické systémy a 

systémy mobility a zvýšia bezpečnosť 

dodávok energie. Komisia najmä v 

„Oznámení o posilňovaní európskych 

energetických sietí“ z 23. novembra 2017 

zdôraznila, že úloha elektriny, v prípade 

ktorej bude energia z obnoviteľných 

zdrojov do roku 2030 predstavovať 

polovicu výroby, bude čoraz viac 

stimulovať dekarbonizáciu sektorov, 

ktorým doposiaľ dominovali fosílne palivá, 

ako napríklad doprava, priemysel, 

vykurovanie a chladenie, a preto by sa v 

rámci politiky transeurópskej energetickej 

infraštruktúry mal klásť dôraz na 

prepojenie elektrických sietí, skladovanie 

elektriny a projekty inteligentných sietí. 

S cieľom podporiť ciele Únie v oblasti 

dekarbonizácie by sa mali náležite 

zohľadniť a uprednostniť tie technológie 

a projekty, ktoré prispievajú k prechodu na 

udržateľné nízkouhlíkové hospodárstvo. 

Komisia by sa mala snažiť zvyšovať počet 

projektov týkajúcich sa cezhraničných 
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oxidu uhličitého, ktoré sa podporia 

z programu. 

inteligentných sietí a inovatívneho 

skladovania, ktoré sa podporia z programu. 

_________________ ________________ 

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

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/61 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 35 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(35) Európsky semester pre 

koordináciu hospodárskych politík je na 

úrovni Únie rámcom na určenie 

národných reformných priorít a 

monitorovanie ich vykonávania. Členské 

štáty vypracujú svoje vlastné vnútroštátne 

viacročné investičné stratégie na podporu 

týchto reformných priorít. Tieto stratégie 

by sa mali predložiť spolu s každoročnými 

národnými programami reforiem ako 

prostriedok na stanovenie a koordináciu 

prioritných investičných projektov, ktoré 

majú byť podporované z vnútroštátnych 

finančných prostriedkov a/alebo z 

finančných prostriedkov Únie. Mali by 

slúžiť aj na koherentné využívanie 

finančných prostriedkov Únie a na 

maximalizáciu pridanej hodnoty 

finančnej podpory, ktorá sa má získať 

najmä z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu, 

Európskeho nástroja stabilizácie 

investícií, fondu InvestEU a prípadne 

Nástroja na prepájanie Európy. Finančná 

podpora by sa mala v náležitých 

prípadoch využívať tak, aby bola v súlade 

s plánmi Únie a vnútroštátnymi plánmi v 

vypúšťa sa 
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oblasti energetiky a klímy. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/62 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy 

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

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno n 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

n) „štúdie“ sú činnosti potrebné na 

prípravu realizácie projektu, ako sú 

prípravné štúdie, mapovacie štúdie, štúdie 

uskutočniteľnosti, hodnotiace, skúšobné 

a validačné štúdie vrátane štúdií vo forme 

softvéru a všetky ostatné podporné 

technické opatrenia vrátane predbežných 

činností zameraných na vymedzenie 

a prípravu projektu a rozhodnutie o jeho 

financovaní, akými sú 

prieskum v teréne a príprava finančného 

balíka; 

n) „štúdie“ sú činnosti potrebné na 

prípravu realizácie projektu, ako sú 

prípravné štúdie, mapovacie štúdie, štúdie 

uskutočniteľnosti, hodnotiace, skúšobné 

a validačné štúdie vrátane štúdií vo forme 

softvéru a všetky ostatné podporné 

technické opatrenia vrátane predbežných 

činností zameraných na vymedzenie 

a prípravu projektu a rozhodnutie o jeho 

financovaní, akými sú 

prieskum v teréne a príprava finančného 

balíka, posúdenia vplyvu na životné 

prostredie, strategické environmentálne 

hodnotenia a posúdenie dostupnosti pre 

osoby so zníženou pohyblivosťou; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/63 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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 transeurópske 

siete v oblasti dopravy, energetiky a 

digitálnych technológií a uľahčiť 

cezhraničnú spoluprácu v oblasti energie z 

obnoviteľných zdrojov a energetickej 

účinnosti s cieľom pomôcť pri 

dosahovaní dlhodobých záväzkov v oblasti 

dekarbonizácie, prispieť udržateľnému a 

inkluzívnemu rastu a upevňovať územnú, 

sociálnu a hospodársku súdržnosť, s 

dôrazom na úplné využívanie synergií 

medzi odvetviami dopravy, energetiky a 

digitálnych technológií. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/64 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy 

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

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a – bod ii 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

ii) upraviť siete TEN-T vzhľadom na 

potreby vojenskej mobility; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 


