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Pozměňovací návrh  94 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

za skupinu EFDD 

 

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 – Ukazatele – řádek 3 a (nový) 

 

 

  

Znění navržené Komisí 

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 

  Počet opatření podporovaných z Nástroje 

pro propojení Evropy, která přispívají k 

přeshraniční spolupráci v oblasti 

obnovitelných zdrojů energie 

 

Pozměňovací návrh 

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 Počet opatření podporovaných z Nástroje 
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energie 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 

  Odhadovaná spotřeba energie (v Mtoe), 

které lze předejít pomocí opatření 

podporovaných z Nástroje pro propojení 

Evropy a přispívajících k energetické 

účinnosti 

 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  

 

 

Or. en 

 

 

 


