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7.12.2018 A8-0409/55 

Predlog spremembe  55 

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

Estefanía Torres Martínez, 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Namen vzpostavitve instrumenta za 

povezovanje Evrope (v nadaljnjem 

besedilu: program) je spodbuditi naložbe 

na področju vseevropskih omrežij ter 

krepiti financiranje iz javnega in zasebnega 

sektorja, hkrati pa povečati pravno varnost 

in spoštovati načelo tehnološke 

nevtralnosti. Program mora omogočiti, da 

se v celoti izkoristijo sinergije med 

prometnim, energetskim in digitalnim 

sektorjem, kar bo povečalo učinkovitost 

ukrepanja Unije in omogočilo optimizacijo 

stroškov izvajanja. 

(2) Namen vzpostavitve instrumenta za 

povezovanje Evrope (v nadaljnjem 

besedilu: program) je spodbuditi naložbe 

na področju vseevropskih omrežij ter 

krepiti financiranje iz javnega in zasebnega 

sektorja, hkrati pa povečati pravno varnost. 

Program mora omogočiti, da se v celoti 

izkoristijo sinergije med prometnim, 

energetskim in digitalnim sektorjem, kar 

bo povečalo učinkovitost ukrepanja Unije 

in omogočilo optimizacijo stroškov 

izvajanja. 

__________________ __________________ 

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

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/56 

Predlog spremembe  56 

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

Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina 

Rinja Kari, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4)  Ob upoštevanju pomena boja proti 

podnebnim spremembam v skladu z 

zavezami Unije glede izvajanja Pariškega 

sporazuma ter zavezanosti ciljem 

Združenih narodov glede trajnostnega 

razvoja bi morala ta uredba vključevati 

podnebne ukrepe in pripeljati do izpolnitve 

skupnega cilja, tj. da se 25 % proračunskih 

odhodkov nameni za podporo podnebnim 

ciljem. Ukrepi v okviru tega programa naj 

bi 60 % skupnih finančnih sredstev 

programa prispevali k podnebnim ciljem, 

med drugim na podlagi naslednjih 

označevalcev Rio: i100 % za odhodke, ki 

se nanašajo na železniško infrastrukturo, 

alternativna goriva, čisti mestni promet, 

prenos električne energije, shranjevanje 

električne energije, pametna omrežja, 

prevoz CO2 in energijo iz obnovljivih 

virov; ii40 % za celinske plovne poti, 

multimodalni prevoz in plinsko 

infrastrukturo, če omogočajo večjo 

uporabo obnovljivega vodika ali 

biometana. Zadevni ukrepi bodo 

opredeljeni med pripravo in izvajanjem 

programa ter ponovno ocenjeni med 

zadevnimi postopki ocenjevanja in 

pregleda. Da bi preprečili občutljivost 

infrastrukture za morebitne dolgoročne 

(4) Ob upoštevanju pomena boja proti 

podnebnim spremembam v skladu z 

zavezami Unije glede izvajanja Pariškega 

sporazuma ter zavezanosti 17 ciljem 

Združenih narodov glede trajnostnega 

razvoja bi morala ta uredba vključevati 

podnebne ukrepe in pripeljati do izpolnitve 

skupnega cilja, tj. da se 25 % proračunskih 

odhodkov nameni za podporo podnebnim 

ciljem. Ukrepi v okviru tega programa naj 

bi vsaj 70% skupnih finančnih sredstev 

programa prispevali k podnebnim ciljem, 

med drugim na podlagi naslednjih 

označevalcev Rio: i) 100 % za odhodke, ki 

se nanašajo na železniško infrastrukturo, 

brezemisijsko mobilnost, dekarbonizirani 

mestni promet, prenos električne energije, 

shranjevanje električne energije, 

energetsko učinkovitost, pametna omrežja 

in energijo iz obnovljivih virov, ii) 40 % za 

trajnostne, plovne celinske vodne poti, 

multimodalni prevoz in polnilno 

infrastrukturo, obnovljiv vodik, če so 

skladni s podnebnimi cilji in omogočajo 

izmerljiv odmik od fosilnih goriv. Zadevni 

ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in 

izvajanjem programa ter ponovno ocenjeni 

med zadevnimi postopki ocenjevanja in 

pregleda. Da bi preprečili občutljivost 
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učinke podnebnih sprememb in zagotovili, 

da so stroški emisij toplogrednih plinov iz 

projekta vključeni v ekonomsko oceno 

projekta, bi bilo treba pri projektih, ki jih 

podpira program, upoštevati prilagajanje na 

podnebne spremembe v skladu s 

smernicami, ki bi jih morala pripraviti 

Komisija, po potrebi skladno s smernicami, 

pripravljenimi za druge programe Unije. 

infrastrukture za morebitne dolgoročne 

učinke podnebnih sprememb in zagotovili, 

da so stroški emisij toplogrednih plinov iz 

projekta vključeni v ekonomsko oceno 

projekta, bi bilo treba pri projektih, ki jih 

podpira program, upoštevati prilagajanje na 

podnebne spremembe v skladu s 

smernicami, ki bi jih morala pripraviti 

Komisija, po potrebi skladno s smernicami, 

pripravljenimi za druge programe Unije. 

Program v skladu s cilji in zavezami Unije 

glede prilagajanja na podnebne 

spremembe spodbuja prehod na bolj 

trajnostne oblike prevoza, kot so železnica, 

čisti mestni promet, pomorski promet in 

celinske plovne poti;   

_____________________ ____________________ 

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

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/57 

Predlog spremembe  57 

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

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Da bi dosegli cilje, določene v 

smernicah TEN-T, je treba v prvi vrsti 

podpreti čezmejne in manjkajoče povezave 

ter zagotoviti, kjer je primerno, da so 

podprti ukrepi skladni z delovnimi načrti 

za koridor, oblikovanimi v skladu s 

členom 47 Uredbe (EU) št. 1315/2013, in 

skupnim razvojem omrežja z vidika 

smotrnosti in interoperabilnosti. 

(8) Da bi dosegli cilje, določene v 

smernicah TEN-T, je treba v prvi vrsti 

podpreti čezmejne in manjkajoče povezave 

ter zagotoviti, kjer je primerno, da so 

podprti ukrepi skladni z delovnimi načrti 

za koridor, oblikovanimi v skladu s členom 

47 Uredbe (EU) št. 1315/2013, in skupnim 

razvojem omrežja z vidika smotrnosti in 

interoperabilnosti, tudi z načrti za 

evropske kolesarske poti. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/58 

Predlog spremembe  58 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis Silikiotis (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 imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Na podlagi skupnega sporočila o 

izboljšanju vojaške mobilnosti v Evropski 

uniji iz novembra 2017 je bilo v akcijskem 

načrtu o vojaški mobilnosti, ki sta ga 

28. marca 2018 sprejela Komisija in visoki 

predstavnik EU za zunanje zadeve in 

varnostno politiko, poudarjeno, da 

politika prometne infrastrukture ponuja 

neizpodbitno priložnost za povečanje 

sinergij med obrambnimi potrebami in 

TEN-T. V akcijskem načrtu je navedeno, 

da je Svet pozvan, naj do sredine leta 2018 

preuči in potrdi vojaške zahteve glede 

prometne infrastrukture, in da bodo 

službe Komisije do leta 2019 opredelile 

dele vseevropskega prometnega omrežja, 

ki so primerni za vojaški prevoz, vključno 

s potrebnimi posodobitvami obstoječe 

infrastrukture. Financiranje Unije za 

izvajanje projektov z dvojno rabo bi bilo 

treba izvajati v okviru programa na 

podlagi posebnih delovnih programov, v 

katerih bi bile določene veljavne zahteve, 

opredeljene v akcijskem načrtu. 

črtano 

______________  

24 JOIN(2017) 41.  
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25 JOIN(2018) 5.  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/59 

Predlog spremembe  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 imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (18a) V [prenovljeni] uredbi (EU) št. 

XXX [o upravljanju energetske unije] je 

poudarek na načelu „energijska 

učinkovitost kot prednostna naloga“, kar 

pomeni, da bi bilo treba pred sprejetjem 

odločitev glede energetskih načrtov, 

politike in naložb preučiti, ali bi lahko 

stroškovno učinkoviti ter tehnično, 

gospodarsko in okoljsko sprejemljivi 

alternativni ukrepi za energijsko 

učinkovitost v celoti ali delno nadomestili 

predvidene ukrepe na področju 

načrtovanja, politike in naložb, hkrati pa 

še vedno uresničili cilje posameznih 

odločitev. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/60 

Predlog spremembe  60 

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

Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina 

Rinja Kari, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Inovativne infrastrukturne 

tehnologije, ki omogočajo prehod na 

nizkoogljične energetske sisteme in 

sisteme mobilnosti ter izboljšujejo 

zanesljivost oskrbe, so ključne z vidika 

programa Unije za razogljičenje. V 

sporočilu o krepitvi energetskih omrežij v 

Evropi z dne 23. novembra 2017 je 

Komisija poudarila, da bo vloga električne 

energije, pri čemer se bo polovica te do leta 

2030 proizvajala iz obnovljivih virov, vse 

bolj spodbujati razogljičenje sektorjev, v 

katerih so doslej prevladovala fosilna 

goriva, kot so promet, industrija ter 

ogrevanje in hlajenje, in da se v skladu s 

tem infrastrukturna politika vseevropskega 

energetskega omrežja vse bolj osredotoča 

na elektroenergetske povezave, 

shranjevanje električne energije in projekte 

pametnih omrežij. Da bi podprli cilje Unije 

na področju razogljičenja, bi bilo treba 

ustrezno upoštevati tehnologije in projekte, 

ki prispevajo k prehodu na nizkoogljično 

gospodarstvo, in jim dati prednost. 

Komisija si bo prizadevala za povečanje 

števila projektov čezmejnih pametnih 

omrežij, inovativnega shranjevanja in 

prevoza ogljikovega dioksida, ki jih bo 

(20) Inovativne infrastrukturne 

tehnologije, ki omogočajo prehod na 

trajnostne nizkoogljične energetske 

sisteme in sisteme mobilnosti ter 

izboljšujejo zanesljivost oskrbe, so ključne 

z vidika programa Unije za razogljičenje. 

V sporočilu o krepitvi energetskih omrežij 

v Evropi z dne 23. novembra 2017 je 

Komisija poudarila, da bo vloga električne 

energije, pri čemer se bo polovica te do leta 

2030 proizvajala iz obnovljivih virov, vse 

bolj spodbujati razogljičenje sektorjev, v 

katerih so doslej prevladovala fosilna 

goriva, kot so promet, industrija ter 

ogrevanje in hlajenje, in da bi se morala v 

skladu s tem infrastrukturna politika 

vseevropskega energetskega omrežja vse 

bolj osredotočati na elektroenergetske 

povezave, shranjevanje električne energije 

in projekte pametnih omrežij. Da bi podprli 

cilje Unije na področju razogljičenja, bi 

bilo treba ustrezno upoštevati tehnologije 

in projekte, ki prispevajo k prehodu na 

trajnostno nizkoogljično gospodarstvo, in 

jim dati prednost. Komisija bi si morala 

prizadevati za povečanje števila projektov 

čezmejnih pametnih omrežij in 

inovativnega shranjevanja, ki jih bo podprl 
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podprl program. program. 

_________________ ________________ 

28 COM(2017)0718 28 COM(2017)0718 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/61 

Predlog spremembe  61 

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

Silikiotis (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 imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 35 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(35) Na ravni Unije je evropski 

semester za usklajevanje ekonomskih 

politik okvir za opredelitev nacionalnih 

reformnih prednostnih nalog in 

spremljanje njihovega izvajanja. Države 

članice razvijajo svoje lastne nacionalne 

večletne naložbene strategije v podporo 

tem reformnim prednostnim nalogam. Te 

strategije bi bilo treba predstaviti skupaj z 

letnimi nacionalnimi programi reform kot 

način, da se določijo in uskladijo projekti 

prednostnih naložb, ki jih je treba 

podpreti z nacionalnim financiranjem 

in/ali financiranjem Unije. Namen teh 

strategij bi morala biti tudi usklajena 

uporaba financiranja Unije in čim boljši 

izkoristek dodane vrednosti finančne 

podpore, ki izhaja zlasti iz ESRR, 

Kohezijskega sklada, evropske 

stabilizacijske funkcije za naložbe, 

InvestEU in po potrebi IPE. Finančno 

podporo bi bilo treba uporabljati tudi na 

način, ki je skladen z evropskimi in 

nacionalnimi energetskimi in podnebnimi 

načrti, kadar je to ustrezno. 

črtano 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/62 

Predlog spremembe  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 imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

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

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka n 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(n) „študije“ pomenijo dejavnosti, potrebne 

za pripravo izvajanja projekta, kot so 

pripravljalne študije, študije kartiranja in 

izvedljivosti, študije v zvezi z 

ocenjevanjem, preskusi in potrjevanjem, 

tudi v obliki programske opreme, ter vse 

druge ukrepe za tehnično podporo, 

vključno s pripravljalnimi deli, potrebnimi 

za opredelitev in razvoj projekta ter 

odločitev o njegovem financiranju, kot so 

izvidniške dejavnosti na zadevnih lokacijah 

ter priprava finančnega svežnja; 

(n) „študije“ pomenijo dejavnosti, potrebne 

za pripravo izvajanja projekta, kot so 

pripravljalne študije, študije kartiranja in 

izvedljivosti, študije v zvezi z 

ocenjevanjem, preskusi in potrjevanjem, 

tudi v obliki programske opreme, ter vse 

druge ukrepe za tehnično podporo, 

vključno s pripravljalnimi deli, potrebnimi 

za opredelitev in razvoj projekta ter 

odločitev o njegovem financiranju, kot so 

izvidniške dejavnosti na zadevnih lokacijah 

in priprava finančnega svežnja, presoje 

vplivov na okolje, strateške okoljske 

presoje ter ocene dostopnosti za osebe z 

omejeno mobilnostjo; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/63 

Predlog spremembe  63 

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

Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina 

Rinja Kari, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

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

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Splošni cilj programa je razvoj in 

posodobitev vseevropskih omrežij na 

prometnem, energetskem in digitalnem 

področju ter spodbujanje čezmejnega 

sodelovanja na področju energije iz 

obnovljivih virov ob upoštevanju 

dolgoročnih zavez glede razogljičenja s 

poudarkom na sinergijah med sektorji. 

1. Splošni cilj programa je razvoj in 

posodobitev vseevropskih omrežij na 

prometnem, energetskem in digitalnem 

področju ter spodbujanje čezmejnega 

sodelovanja na področju energije iz 

obnovljivih virov in energetske 

učinkovitosti, kar bi pomagalo 

uresničevati dolgoročne zaveze glede 

razogljičenja, prispevalo k trajnostni in 

vključujoči rasti ter utrjevanju ozemeljske, 

družbene in gospodarske kohezije, pri 

čemer bi moral biti poudarek na čim 

boljšem izkoristku sinergij med 

prometnim, energetskim in digitalnim 

sektorjem. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/64 

Predlog spremembe  64 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis Silikiotis (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 imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

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

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – točka a – točka ii 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ii) prilagoditi omrežja TEN-T 

potrebam po vojaški mobilnosti; 

črtano 

Or. en 

 


