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6.12.2018 A8-0409/79 

Pozměňovací návrh  79 

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

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

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

Kari, Estefanía Torres Martínez 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Příloha I – část I – tabulka – Doprava – Specifické cíle – řádek 2 – sloupce 2 a 3 

 

 

Znění navržené Komisí 

Sektory Specifické cíle Ukazatele 

Doprava Efektivní a propojené sítě a 

infrastruktura pro inteligentní, 

udržitelnou, inkluzivní 

a bezpečnou a zabezpečenou 

mobilitu. 

Počet přeshraničních a chybějících 

spojení řešených s podporou 

Nástroje pro propojení Evropy 

(včetně opatření týkajících se 

městských uzlů, námořních 

přístavů, vnitrozemských přístavů 

a kombinovaných terminálů 

železniční a silniční dopravy 

hlavní sítě TEN-T) 

Počet opatření podporovaných 

z Nástroje pro propojení Evropy, 

které přispívají k digitalizaci 

dopravy 

Počet čerpacích stanic 

poskytujících alternativní paliva, 

vybudovaných nebo 

modernizovaných s podporou 

Nástroje pro propojení Evropy 

Počet opatření podporovaných z 

Nástroje pro propojení Evropy, 

které přispívají k bezpečnosti 

dopravy 

Přizpůsobení požadavkům 

vojenské mobility 

Počet součástí dopravní 

infrastruktury přizpůsobených 

tak, aby vyhovovaly požadavkům 
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vojenské mobility 
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Pozměňovací návrh 

Sektory Specifické cíle Ukazatele 

Doprava Efektivní a propojené sítě a 

infrastruktura pro inteligentní, 

udržitelnou, inkluzivní 

a bezpečnou a zabezpečenou 

mobilitu. 

Počet přeshraničních a chybějících 

spojení řešených s podporou 

Nástroje pro propojení Evropy 

(včetně opatření týkajících se 

městských uzlů, námořních 

přístavů, vnitrozemských přístavů 

a kombinovaných terminálů 

železniční a silniční dopravy hlavní 

sítě TEN-T) 

 Počet opatření podporovaných 

z Nástroje pro propojení Evropy, 

které přispívají k digitalizaci 

dopravy 

 Počet čerpacích stanic poskytujících 

alternativní paliva, vybudovaných 

nebo modernizovaných s podporou 

Nástroje pro propojení Evropy 

 Počet opatření podporovaných z 

Nástroje pro propojení Evropy, 

které přispívají k bezpečnosti 

dopravy 

vypouští se vypouští se 

 

  

  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/80 

Pozměňovací návrh  80 

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

Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Estefanía 

Torres Martínez 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Příloha I – část I – tabulka – Energetika – Specifické cíle – řádek 3 – Ukazatele – řádek 

2 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí 

Sektory Specifické cíle Ukazatele 

...   

Energetika Přínos k propojenosti a integraci 

trhů 

Počet opatření podporovaných z 

Nástroje pro propojení Evropy, 

která přispívají k propojení sítí 

členských států a odstranění 

vnitřních omezení 

Bezpečnost dodávek energie Počet opatření podporovaných z 

Nástroje pro propojení Evropy, 

která přispívají k projektům 

zajišťujícím odolnou 

plynárenskou síť 

Počet opatření podporovaných z 

Nástroje pro propojení Evropy, 

která přispívají ke zvýšení 

inteligence a digitalizace sítí a 

zvýšení kapacity pro uskladnění 

energie 

Udržitelný rozvoj umožněním 

dekarbonizace 

Počet opatření podporovaných z 

Nástroje pro propojení Evropy, 

která přispívají k projektům 

umožňujícím zvýšení penetrace 

obnovitelné energie do 

energetických soustav 
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Počet opatření podporovaných z 

Nástroje pro propojení Evropy, 

která přispívají k přeshraniční 

spolupráci v oblasti obnovitelných 

zdrojů energie 
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CS United in diversity CS 

Pozměňovací návrh 

Sektory Specifické cíle Ukazatele 

...   

Energetika Přínos k propojenosti a 

integraci trhů 

Přínos k propojenosti a integraci 

trhů 

Bezpečnost dodávek energie Počet opatření podporovaných z 

Nástroje pro propojení Evropy, 

která přispívají k projektům 

zajišťujícím odolnou plynárenskou 

síť 

Počet opatření podporovaných z 

Nástroje pro propojení Evropy, 

která přispívají ke zvýšení 

inteligence a digitalizace sítí a 

zvýšení kapacity pro uskladnění 

energie 

Udržitelný rozvoj umožněním 

dekarbonizace 

Počet opatření podporovaných z 

Nástroje pro propojení Evropy, 

která přispívají k projektům 

umožňujícím zvýšení penetrace 

obnovitelné energie do 

energetických soustav 

Počet opatření podporovaných z 

Nástroje pro propojení Evropy, 

která přispívají k přeshraniční 

spolupráci v oblasti obnovitelných 

zdrojů energie 

Počet opatření podporovaných z 

Nástroje pro propojení Evropy, 

která přispívají k provádění zásady 

„energetická účinnost v první 

řadě“ 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/81 

Pozměňovací návrh  81 

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

Sylikiotis, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu 

Zřízení Nástroje pro propojení Evropy 

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

Návrh nařízení 

Příloha I – část III – tabulka – „Středomořský“ koridor hlavní sítě – Předem určené 

úseky – Přeshraniční úseky – seznam – řádek 1 

 

 

Znění navržené Komisí 

„Středomořský“ koridor hlavní sítě 

...  

Předem 

určené 

úseky 

Přeshraniční 

úseky 
Lyon – Turín: patní tunel 

a přístupové cesty 

železniční 

doprava 

Nice – Ventimiglia 

Terst – Divača 

Lublaň – Záhřeb 

Záhřeb – Budapešť 

Budapešť – Miskolc – ukrajinská 

hranice 

Lendava – Letenye silniční 

doprava  Vásárosnamény – ukrajinská 

hranice 

Chybějící 

spojení 

Perpignan – Montpellier železniční 

doprava Koper – Divača 

Rijeka – Záhřeb 

Milán – Cremona – Mantova  – 

Porto Levante / Benátky – 

 Ravenna/Terst 

vnitrozemské 

vodní cesty 
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Pozměňovací návrh 

„Středomořský“ koridor hlavní sítě 

...  

Předem 

určené 

úseky 

Přeshraniční 

úseky 
vypouští se železniční 

doprava Nice – Ventimiglia 

Terst – Divača 

Lublaň – Záhřeb 

Záhřeb – Budapešť 

Budapešť – Miskolc – ukrajinská 

hranice 

Lendava – Letenye silniční 

doprava Vásárosnamény – ukrajinská 

hranice 

Chybějící 

spojení 

Perpignan – Montpellier železniční 

doprava Koper – Divača 

Rijeka – Záhřeb 

Milán – Cremona – Mantova  – 

Porto Levante / Benátky – 

Ravenna/Terst 

vnitrozemské 

vodní cesty 

 

Or. en 

 

 


