
AM\912704CS.doc PE496.337v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2011/0302(COD)

10. 10. 2012

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY – část 1
104 - 331

Návrh zprávy
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender
(PE491.110v02-00)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří nástroj pro 
propojení Evropy

Návrh nařízení
(COM(2011)0665/3 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))



PE496.337v01-00 2/137 AM\912704CS.doc

CS

AM_Com_LegReport



AM\912704CS.doc 3/137 PE496.337v01-00

CS

Pozměňovací návrh 104
Michael Cramer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Vytvořením nástroje pro propojení 
Evropy by se měl prostřednictvím realizace 
synergií politik v oblasti dopravy, 
energetiky a telekomunikací a jejich 
prováděním maximalizovat růstový
potenciál, čímž se zvýší účinnost intervencí 
Unie.

(1) Vytvořením nástroje pro propojení 
Evropy by se měl prostřednictvím realizace 
synergií politik v oblasti dopravy, 
energetiky a telekomunikací a jejich 
prováděním maximalizovat potenciál 
udržitelného rozvoje, čímž se zvýší 
účinnost intervencí Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Vytvořením nástroje pro propojení 
Evropy by se měl prostřednictvím realizace 
synergií politik v oblasti dopravy, 
energetiky a telekomunikací a jejich 
prováděním maximalizovat růstový
potenciál, čímž se zvýší účinnost intervencí 
Unie.

(1) Vytvořením nástroje pro propojení 
Evropy by se měl prostřednictvím realizace 
synergií politik v oblasti dopravy, 
energetiky a telekomunikací a jejich 
prováděním maximalizovat potenciál 
udržitelného růstu, čímž se zvýší účinnost 
intervencí Unie.

Or. sv

Pozměňovací návrh 106
Jean-Jacob Bicep

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Vytvořením nástroje pro propojení 
Evropy by se měl prostřednictvím realizace 
synergií politik v oblasti dopravy, 
energetiky a telekomunikací a jejich 
prováděním maximalizovat růstový 
potenciál, čímž se zvýší účinnost 
intervencí Unie.

(1) Pro dosažení větší sociální a územní 
soudržnosti v Unii má realizace synergií 
politik v oblasti dopravy, energetiky a 
telekomunikací a jejich provádění zásadní 
význam. Prostřednictvím nástroje pro 
propojení Evropy se intervence Unie 
zaměří na vytvoření těchto synergií, které 
budou co nejvíce odpovídat přísným 
sociálním standardům a standardům 
v oblasti životního prostředí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 107
Sabine Wils

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Vytvořením nástroje pro propojení 
Evropy by se měl prostřednictvím realizace 
synergií politik v oblasti dopravy, 
energetiky a telekomunikací a jejich 
prováděním maximalizovat růstový
potenciál, čímž se zvýší účinnost intervencí 
Unie.

(1) Vytvořením nástroje pro propojení 
Evropy by se měl prostřednictvím realizace 
synergií politik v oblasti dopravy, 
energetiky a telekomunikací a jejich 
prováděním maximalizovat potenciál pro 
udržitelný růst šetrný k životnímu 
prostředí, čímž se zvýší účinnost intervencí 
Unie.

Or. en

Odůvodnění

Výzvám EU v oblasti růstu by se mělo čelit způsoby, které jsou udržitelné z hlediska životního 
prostředí a úsilí o dosažení nízkouhlíkového hospodářství do roku 2050, a v tomto smyslu jsou 
tedy vítány synergie, které souvisí s dosažením těchto cílů.

Pozměňovací návrh 108
Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Vytvořením nástroje pro propojení 
Evropy by se měl prostřednictvím realizace 
synergií politik v oblasti dopravy, 
energetiky a telekomunikací a jejich 
prováděním maximalizovat růstový 
potenciál, čímž se zvýší účinnost intervencí 
Unie.

(1) Vytvořením nástroje pro propojení 
Evropy by se měl prostřednictvím realizace 
synergií politik v oblasti dopravy, 
energetiky a telekomunikací a jejich 
prováděním maximalizovat růstový 
potenciál a potenciál v oblasti tvorby 
pracovních míst, čímž se zvýší účinnost 
intervencí Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Je naléhavě zapotřebí dosáhnout 
finančního zjednodušení a využít tak 
výhod potenciálních synergií při zavádění, 
vývoji a údržbě telekomunikačních a 
energetických sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Při tvorbě politiky v oblasti dopravní 
infrastruktury je třeba zohlednit 
ekologickou stopu, finanční krizi a s ní 
související nedostatek veřejných 
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prostředků, demografické změny a potřeby 
všech občanů a regionů v oblasti 
přístupnosti. Tato politika by se měla 
zaměřovat na inteligentní investice, které 
mohou v krátkodobém výhledu 
představovat přínos v oblasti hospodářské 
a sociální a v oblasti životního prostředí a 
mohou vytvářet pracovní místa, a vyhnout 
se tak zpoždění způsobenému 
megaprojekty, které nebudou moci být v 
rámci lhůty pro dokončení hlavní sítě 
v roce 2030 provedeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Sabine Wils

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Plně funkční jednotný trh je závislý na 
moderní a vysoce výkonné infrastruktuře, 
která propojuje Evropu zejména v oblasti 
dopravy, energetiky a telekomunikací. Tato 
prorůstová propojení by měla zlepšit 
přístup na vnitřní trh, a přispět tak k vyšší 
konkurenceschopnosti tržního
hospodářství v souladu s cíli a záměry 
strategie Evropa 2020.

(2) Plně funkční jednotný trh je závislý na 
moderní a vysoce výkonné infrastruktuře, 
která propojuje Evropu zejména v oblasti 
dopravy, energetiky a telekomunikací. Tato 
prorůstová propojení by měla zlepšit 
přístup na vnitřní trh, a přispět tak k vyšší 
udržitelnosti hospodářství v souladu s cíli a 
záměry strategie Evropa 2020.

Or. en

Odůvodnění

Udržitelnost je širší cíl než dokončení konkurenceschopnosti vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 112
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Plně funkční jednotný trh je závislý na 
moderní a vysoce výkonné infrastruktuře, 
která propojuje Evropu zejména v oblasti 
dopravy, energetiky a telekomunikací. Tato 
prorůstová propojení by měla zlepšit 
přístup na vnitřní trh, a přispět tak k vyšší 
konkurenceschopnosti tržního hospodářství 
v souladu s cíli a záměry strategie Evropa 
2020.

(2) Plně funkční jednotný trh je závislý na 
moderní a vysoce výkonné infrastruktuře, 
která propojuje Evropu a její regiony
zejména v oblasti dopravy, energetiky a 
telekomunikací. Tato prorůstová propojení 
by měla zlepšit přístup na vnitřní trh, a 
přispět tak k vyšší konkurenceschopnosti 
tržního hospodářství v souladu s cíli a 
záměry strategie Evropa 2020.

Or. pt

Odůvodnění

I když se jedná o nástroj pro propojení na celoevropské úrovni, je důležité podporovat 
integraci a rozvoj všech regionů Evropy v souladu s cíli EU 2020.

Pozměňovací návrh 113
Jean-Jacob Bicep

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Plně funkční jednotný trh je závislý na 
moderní a vysoce výkonné infrastruktuře, 
která propojuje Evropu zejména v oblasti 
dopravy, energetiky a telekomunikací. 
Tato prorůstová propojení by měla zlepšit 
přístup na vnitřní trh, a přispět tak k vyšší 
konkurenceschopnosti tržního 
hospodářství v souladu s cíli a záměry 
strategie Evropa 2020.

(2) Cílem vytvoření nástroje pro propojení 
Evropy je posílit investice do 
transevropských sítí a zvýšit sociální 
soudržnost v Evropě na základě udržitelné 
mobility osob a dostatečného propojení 
všech regionů. Za tímto účelem a s cílem 
zlepšit účinnost opatření EU a využít 
dostupné prostředky odpovídajícím 
způsobem by měl nástroj pro propojení 
Evropy zajistit nejvyšší možnou 
součinnost mezi odvětvím dopravy, 
energetiky a telekomunikací, a to s cílem 
omezit jejich dopad na životní prostředí a 
optimalizovat jejich účinnost.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 114
Michael Cramer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Plně funkční jednotný trh je závislý na 
moderní a vysoce výkonné infrastruktuře, 
která propojuje Evropu zejména v oblasti 
dopravy, energetiky a telekomunikací. Tato 
prorůstová propojení by měla zlepšit 
přístup na vnitřní trh, a přispět tak k vyšší 
konkurenceschopnosti tržního hospodářství 
v souladu s cíli a záměry strategie Evropa 
2020.

(2) Plně funkční jednotný trh je závislý na 
moderní a vysoce výkonné infrastruktuře, 
která propojuje Evropu zejména v oblasti 
dopravy, energetiky a telekomunikací. Tato 
posílená propojení by měla zlepšit přístup 
na vnitřní trh, a přispět tak k vyšší 
konkurenceschopnosti tržního hospodářství 
v souladu s cíli a záměry strategie Evropa 
2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Plně funkční jednotný trh je závislý na 
moderní a vysoce výkonné infrastruktuře, 
která propojuje Evropu zejména v oblasti 
dopravy, energetiky a telekomunikací. Tato 
prorůstová propojení by měla zlepšit 
přístup na vnitřní trh, a přispět tak k vyšší 
konkurenceschopnosti tržního hospodářství 
v souladu s cíli a záměry strategie Evropa 
2020.

(2) Plně funkční jednotný trh je závislý na 
moderní a vysoce výkonné infrastruktuře, 
která propojuje Evropu zejména v oblasti 
dopravy, energetiky a telekomunikací. Tato 
prorůstová propojení by měla zlepšit 
přístup na vnitřní trh, usnadnit 
přeshraniční interakce, a přispět tak k 
vyšší konkurenceschopnosti tržního 
hospodářství v souladu s cíli a záměry 
strategie Evropa 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Franck Proust
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Nástroj pro propojení Evropy odráží 
průmyslová odvětví, která jsou pro Evropu 
prioritní. Bude představovat jeden ze 
základních nástrojů tvorby evropské 
průmyslové politiky, která je zdrojem 
udržitelného růstu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 117
Sabine Wils

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vytvoření nástroje pro propojení 
Evropy má za cíl urychlit investice 
v oblasti transevropských sítí a navýšit 
finanční prostředky jak z veřejného, tak ze 
soukromého sektoru.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nadbytečné prohlášení, protože předchozí bod odůvodnění stanoví cíle nástroje pro propojení 
Evropy lépe.

Pozměňovací návrh 118
Jean-Jacob Bicep

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vytvoření nástroje pro propojení vypouští se
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Evropy má za cíl urychlit investice v 
oblasti transevropských sítí a navýšit 
finanční prostředky jak z veřejného, tak ze 
soukromého sektoru.

Or. fr

Pozměňovací návrh 119
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vytvoření nástroje pro propojení 
Evropy má za cíl urychlit investice v 
oblasti transevropských sítí a navýšit 
finanční prostředky jak z veřejného, tak ze 
soukromého sektoru.

(3) Vytvoření nástroje pro propojení 
Evropy má za cíl zvýšit právní jistotu, 
urychlit investice v oblasti transevropských 
sítí a navýšit finanční prostředky jak z 
veřejného, tak ze soukromého sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vytvoření nástroje pro propojení 
Evropy má za cíl urychlit investice v 
oblasti transevropských sítí a navýšit 
finanční prostředky jak z veřejného, tak ze 
soukromého sektoru.

(3) Vytvoření nástroje pro propojení 
Evropy má za cíl urychlit investice v 
oblasti transevropských sítí, znásobit jejich 
synergie a navýšit finanční prostředky jak 
z veřejného, tak ze soukromého sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Marita Ulvskog
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) V odvětví energetiky a dopravy by 
nástroj pro propojení Evropy neměl 
představovat pouze příspěvek k dosažení 
stávajících cílů 20% snížení emisí 
skleníkových plynů, 20% zlepšení 
energetické účinnosti a 20% podílu 
energie z obnovitelných zdrojů, ale měl by 
rovněž položit základ rámce politiky 
v oblasti klimatu a energie pro období po 
roce 2020, kdy bude mít zásadní význam 
další rozvoj obnovitelných zdrojů energie 
a další snižování emisí významných 
z hlediska změny klimatu. 

Or. sv

Pozměňovací návrh 122
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Komise se zavázala systematicky 
zohledňovat ve výdajových programech 
Unie změnu klimatu a vyčlenit alespoň 
20 % unijního rozpočtu na cíle související 
se změnou klimatu. Je důležité zajistit, aby 
se zmírňování změny klimatu, 
přizpůsobování se této změně, jakož i 
předcházení rizikům a řízení rizik 
podpořilo v rámci přípravy, návrhu a 
provádění projektů společného zájmu. 
Investice do infrastruktury, na něž se 
vztahuje toto nařízení, by měly pomoci 
podpořit přechod k nízkouhlíkovému 
hospodářství a společnosti, která bude 
odolná vůči změně klimatu a katastrofám.

(5) Komise se zavázala systematicky 
zohledňovat ve výdajových programech 
Unie změnu klimatu a vyčlenit alespoň 
20 % unijního rozpočtu na cíle související 
se změnou klimatu. Je důležité zajistit, aby 
se zmírňování změny klimatu, 
přizpůsobování se této změně, jakož i 
předcházení rizikům a řízení rizik 
podpořilo v rámci přípravy, návrhu a 
provádění projektů společného zájmu. 
Investice do infrastruktury, na něž se 
vztahuje toto nařízení, by měly pomoci 
podpořit přechod k nízkouhlíkovému 
hospodářství a společnosti, která bude 
odolná vůči změně klimatu a katastrofám, 
aniž by se tím prohloubila izolace 
některých evropských regionů, jako např. 
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nejvzdálenějších a ostrovních regionů.

Or. pt

Odůvodnění

Opatření a činnosti na podporu nízkouhlíkové společnosti a nízkouhlíkového hospodářství by 
neměly mít za následek prohloubení izolace regionů, které jsou již nyní vzdáleny od vnitřního 
trhu.

Pozměňovací návrh 123
Jean-Jacob Bicep

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Komise se zavázala systematicky 
zohledňovat ve výdajových programech 
Unie změnu klimatu a vyčlenit alespoň 
20 % unijního rozpočtu na cíle související 
se změnou klimatu. Je důležité zajistit, aby 
se zmírňování změny klimatu, 
přizpůsobování se této změně, jakož i
předcházení rizikům a řízení rizik 
podpořilo v rámci přípravy, návrhu a 
provádění projektů společného zájmu. 
Investice do infrastruktury, na něž se 
vztahuje toto nařízení, by měly pomoci 
podpořit přechod k nízkouhlíkovému
hospodářství a společnosti, která bude 
odolná vůči změně klimatu a katastrofám.

(5) Vzhledem k tomu, že celkový dopad 
evropských politik na životní prostředí 
představuje jednu z priorit, zavázala se 
Unie vyčlenit alespoň 20 % unijního 
rozpočtu na cíle související se změnou 
klimatu. Je důležité zajistit, aby byl dopad 
na životní prostředí komplexně posouzen 
a aby se předcházení rizikům a řízení rizik 
podpořilo v rámci přípravy, návrhu a 
provádění projektů společného zájmu. 
Investice do infrastruktury, na něž se 
vztahuje toto nařízení, by měly pomoci 
podpořit přechod k hospodářství a 
společnosti, která respektuje životní 
prostředí jako celek a která je sociálně 
udržitelná.

Or. fr

Pozměňovací návrh 124
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Komise se zavázala systematicky 
zohledňovat ve výdajových programech 
Unie změnu klimatu a vyčlenit alespoň 
20 % unijního rozpočtu na cíle související 
se změnou klimatu. Je důležité zajistit, aby 
se zmírňování změny klimatu, 
přizpůsobování se této změně, jakož i 
předcházení rizikům a řízení rizik 
podpořilo v rámci přípravy, návrhu a 
provádění projektů společného zájmu. 
Investice do infrastruktury, na něž se 
vztahuje toto nařízení, by měly pomoci 
podpořit přechod k nízkouhlíkovému 
hospodářství a společnosti, která bude 
odolná vůči změně klimatu a katastrofám.

(5) Komise se zavázala systematicky 
zohledňovat ve výdajových programech 
Unie změnu klimatu a vyčlenit alespoň 
20 % unijního rozpočtu na cíle související 
se změnou klimatu. Zmírňování změny 
klimatu, přizpůsobování se této změně, 
jakož i předcházení rizikům a řízení rizik je 
v rámci přípravy, návrhu a provádění 
projektů společného zájmu nutné podpořit. 
Investice do infrastruktury, na něž se 
vztahuje toto nařízení, musí pomoci 
podpořit přechod k nízkouhlíkovému 
hospodářství a společnosti, která bude 
odolná vůči změně klimatu a katastrofám.

Or. sv

Pozměňovací návrh 125
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Komise se zavázala systematicky 
zohledňovat ve výdajových programech 
Unie změnu klimatu a vyčlenit alespoň 
20 % unijního rozpočtu na cíle související 
se změnou klimatu. Je důležité zajistit, aby 
se zmírňování změny klimatu, 
přizpůsobování se této změně, jakož i 
předcházení rizikům a řízení rizik 
podpořilo v rámci přípravy, návrhu a 
provádění projektů společného zájmu. 
Investice do infrastruktury, na něž se 
vztahuje toto nařízení, by měly pomoci 
podpořit přechod k nízkouhlíkovému 
hospodářství a společnosti, která bude 
odolná vůči změně klimatu a katastrofám.

(5) Komise se zavázala systematicky 
zohledňovat ve výdajových programech 
Unie změnu klimatu a vyčlenit alespoň 
20 % unijního rozpočtu na cíle související 
se změnou klimatu. Je důležité zajistit, aby 
se zmírňování změny klimatu, 
přizpůsobování se této změně, jakož i 
předcházení rizikům a řízení rizik 
podpořilo v rámci přípravy, návrhu a 
provádění projektů společného zájmu. 
Investice do infrastruktury, na něž se 
vztahuje toto nařízení, by měly pomoci 
podpořit přechod k nízkouhlíkovému 
hospodářství a společnosti, která bude 
odolná vůči změně klimatu a katastrofám. 
Komise by měla zajistit, aby se 
mezinárodní smlouvy a normy platné 
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v rámci vnitřního trhu vztahovaly na 
všechny členské státy stejně a aby 
nedocházelo k narušení hospodářské 
soutěže, a to s cílem zajistit, že evropské 
podniky uspějí vůči světové konkurenci. 

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Komise se zavázala systematicky 
zohledňovat ve výdajových programech 
Unie změnu klimatu a vyčlenit alespoň 
20 % unijního rozpočtu na cíle související 
se změnou klimatu. Je důležité zajistit, aby 
se zmírňování změny klimatu, 
přizpůsobování se této změně, jakož i 
předcházení rizikům a řízení rizik 
podpořilo v rámci přípravy, návrhu a 
provádění projektů společného zájmu. 
Investice do infrastruktury, na něž se 
vztahuje toto nařízení, by měly pomoci 
podpořit přechod k nízkouhlíkovému 
hospodářství a společnosti, která bude 
odolná vůči změně klimatu a katastrofám.

(5) Komise se zavázala systematicky 
zohledňovat ve výdajových programech 
Unie změnu klimatu a vyčlenit alespoň 
20 % unijního rozpočtu na cíle související 
se změnou klimatu. Je důležité zajistit, aby 
se zmírňování změny klimatu, 
přizpůsobování se této změně, jakož i 
předcházení rizikům a řízení rizik 
podpořilo v rámci přípravy, návrhu a 
provádění projektů společného zájmu a aby 
byla z toho důvodu přiznána priorita 
investicím do propojení elektrických sítí. 
Investice do infrastruktury, na něž se 
vztahuje toto nařízení, by měly pomoci 
podpořit přechod k nízkouhlíkovému 
hospodářství a společnosti, která bude 
odolná vůči změně klimatu a katastrofám, 
a minimalizovat podporu dlouhodobým 
projektům s vysokým podílem uhlíku, 
které na desetiletí uzavírají náš 
energetický systém do závislosti na 
fosilních palivech, a ohrožují tak cíle EU 
v oblasti klimatu do roku 2020 a do roku 
2050.

Or. en
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Pozměňovací návrh 127
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Dne 28. března 2011 přijala Komise 
bílou knihu „Plán jednotného dopravního 
prostoru – K vytvoření 
konkurenceschopného dopravního systému 
účinně využívajícího zdroje”. Bílá kniha si 
klade za cíl snížit do roku 2050 alespoň o 
60 % emise skleníkových plynů v odvětví 
dopravy v porovnání s hodnotami z roku 
1990. Pokud jde o infrastrukturu, pak se 
bílá kniha zaměřuje na vytvoření plně 
funkční a celounijní multimodální „hlavní 
sítě“ TEN-T do roku 2030. Záměrem bílé 
knihy je také optimalizovat výkonnost 
multimodálních logistických řetězců, 
včetně většího využívání energeticky 
účinnějších oborů dopravy. Proto také pro 
politiku TEN-T stanoví následující 
relevantní cíle: 30 % objemu silniční 
přepravy nákladu na vzdálenost větší než 
300 km by mělo být do roku 2030 
převedeno na jiné druhy dopravy, a do 
roku 2050 by to mělo být více než 50 %; 
délka stávajících vysokorychlostních 
železničních sítí by se měla do roku 2030 
ztrojnásobit a do roku 2050 by měla 
většina objemu přepravy cestujících na 
střední vzdálenost probíhat po železnici; do 
roku 2050 by všechna letiště na hlavní síti 
měla být napojena na železniční síť, 
všechny námořní přístavy na nákladní 
železniční dopravu a případně na 
vnitrozemské vodní cesty.

Netýká se českého znění.

Or. es

Odůvodnění

Netýká se českého znění.



PE496.337v01-00 16/137 AM\912704CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 128
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Dne 28. března 2011 přijala Komise 
bílou knihu „Plán jednotného dopravního 
prostoru – K vytvoření 
konkurenceschopného dopravního systému 
účinně využívajícího zdroje”. Bílá kniha si 
klade za cíl snížit do roku 2050 alespoň o 
60 % emise skleníkových plynů v odvětví 
dopravy v porovnání s hodnotami z roku 
1990. Pokud jde o infrastrukturu, pak se 
bílá kniha zaměřuje na vytvoření plně 
funkční a celounijní multimodální „hlavní 
sítě“ TEN-T do roku 2030. Záměrem bílé 
knihy je také optimalizovat výkonnost 
multimodálních logistických řetězců, 
včetně většího využívání energeticky 
účinnějších oborů dopravy. Proto také pro 
politiku TEN-T stanoví následující 
relevantní cíle: 30 % objemu silniční 
přepravy nákladu na vzdálenost větší než 
300 km by mělo být do roku 2030 
převedeno na jiné druhy dopravy, a do 
roku 2050 by to mělo být více než 50 %; 
délka stávajících vysokorychlostních 
železničních sítí by se měla do roku 2030 
ztrojnásobit a do roku 2050 by měla 
většina objemu přepravy cestujících na 
střední vzdálenost probíhat po železnici; do 
roku 2050 by všechna letiště na hlavní síti 
měla být napojena na železniční síť, 
všechny námořní přístavy na nákladní 
železniční dopravu a případně na 
vnitrozemské vodní cesty.

(7) Dne 28. března 2011 přijala Komise 
bílou knihu „Plán jednotného dopravního 
prostoru – K vytvoření 
konkurenceschopného dopravního systému 
účinně využívajícího zdroje”. Bílá kniha si 
klade za cíl snížit do roku 2050 alespoň o 
60 % emise skleníkových plynů v odvětví 
dopravy v porovnání s hodnotami z roku 
1990. Pokud jde o infrastrukturu, pak se 
bílá kniha zaměřuje na vytvoření plně 
funkční a celounijní multimodální „hlavní 
sítě“ TEN-T do roku 2030. Záměrem bílé 
knihy je také jednotně rozvíjet evropský 
dopravní prostor, optimalizovat výkonnost 
multimodálních logistických řetězců, 
včetně většího využívání energeticky 
účinnějších oborů dopravy. Proto také pro 
politiku TEN-T stanoví následující 
relevantní cíle: 30 % objemu silniční 
přepravy nákladu na vzdálenost větší než 
300 km by mělo být do roku 2030 
převedeno na jiné druhy dopravy, a do 
roku 2050 by to mělo být více než 50 %; 
délka stávajících vysokorychlostních 
železničních sítí by se měla do roku 2030 
ztrojnásobit a do roku 2050 by měla 
většina objemu přepravy cestujících na 
střední vzdálenost probíhat po železnici; do 
roku 2050 by všechna letiště na hlavní síti 
měla být napojena na železniční síť, 
všechny námořní přístavy na nákladní 
železniční dopravu a na vnitrozemské 
vodní cesty.

Or. ro

Pozměňovací návrh 129
Sabine Wils
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Dne 28. března 2011 přijala Komise 
bílou knihu „Plán jednotného dopravního 
prostoru – K vytvoření 
konkurenceschopného dopravního systému 
účinně využívajícího zdroje”. Bílá kniha si 
klade za cíl snížit do roku 2050 alespoň o 
60 % emise skleníkových plynů v odvětví 
dopravy v porovnání s hodnotami z roku 
1990. Pokud jde o infrastrukturu, pak se 
bílá kniha zaměřuje na vytvoření plně 
funkční a celounijní multimodální „hlavní 
sítě“ TEN-T do roku 2030. Záměrem bílé 
knihy je také optimalizovat výkonnost 
multimodálních logistických řetězců, 
včetně většího využívání energeticky 
účinnějších oborů dopravy. Proto také pro 
politiku TEN-T stanoví následující 
relevantní cíle: 30 % objemu silniční 
přepravy nákladu na vzdálenost větší než 
300 km by mělo být do roku 2030 
převedeno na jiné druhy dopravy, a do 
roku 2050 by to mělo být více než 50 %; 
délka stávajících vysokorychlostních 
železničních sítí by se měla do roku 2030 
ztrojnásobit a do roku 2050 by měla 
většina objemu přepravy cestujících na 
střední vzdálenost probíhat po železnici; 
do roku 2050 by všechna letiště na hlavní 
síti měla být napojena na železniční síť, 
všechny námořní přístavy na nákladní 
železniční dopravu a případně na 
vnitrozemské vodní cesty.

(7) Dne 28. března 2011 přijala Komise 
bílou knihu „Plán jednotného dopravního 
prostoru – K vytvoření 
konkurenceschopného dopravního systému 
účinně využívajícího zdroje”. Zatímco tato 
bílá kniha si klade za cíl snížit do roku 
2050 alespoň o 60 % emise skleníkových 
plynů v odvětví dopravy v porovnání s 
hodnotami z roku 1990, Evropský 
parlament vyzývá ve svém usnesení 
k předložení právních předpisů k dosažení 
dvacetiprocentního snížení emisí CO2 a 
dalších skleníkových plynů z dopravy do 
roku 2020. Pokud jde o infrastrukturu, pak 
se bílá kniha zaměřuje na vytvoření plně 
funkční a celounijní multimodální „hlavní 
sítě“ TEN-T do roku 2030 a Evropský 
parlament naléhavě vyzývá členské státy, 
aby se zavázaly k odstranění všech 
známých úzkých míst do roku 2020 u 
všech druhů dopravy v rámci 
předloženého schváleného plánu 
financování do roku 2015. Záměrem bílé 
knihy je také optimalizovat výkonnost 
multimodálních logistických řetězců, 
včetně většího využívání energeticky 
účinnějších oborů dopravy.

Or. en

Odůvodnění

Usnesení Evropského parlamentu o bílé knize ze dne 15. prosince 2011 navrhuje přísnější cíle 
a lhůty k zajištění účinnějšího provádění uvedené bílé knihy. Měla by být zmíněna pouze 
příslušná priorita bílé knihy, protože nařízení o TEN-T a nařízení, kterým se vytváří nástroj 
CEF, stanoví hlavní cíle jednoznačným legislativním postupem.
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Pozměňovací návrh 130
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Dne 28. března 2011 přijala Komise 
bílou knihu „Plán jednotného dopravního 
prostoru – K vytvoření 
konkurenceschopného dopravního systému 
účinně využívajícího zdroje”. Bílá kniha si 
klade za cíl snížit do roku 2050 alespoň o 
60 % emise skleníkových plynů v odvětví 
dopravy v porovnání s hodnotami z roku 
1990. Pokud jde o infrastrukturu, pak se 
bílá kniha zaměřuje na vytvoření plně 
funkční a celounijní multimodální „hlavní 
sítě“ TEN-T do roku 2030. Záměrem bílé 
knihy je také optimalizovat výkonnost 
multimodálních logistických řetězců, 
včetně většího využívání energeticky 
účinnějších oborů dopravy. Proto také pro 
politiku TEN-T stanoví následující 
relevantní cíle: 30 % objemu silniční 
přepravy nákladu na vzdálenost větší než 
300 km by mělo být do roku 2030 
převedeno na jiné druhy dopravy, a do 
roku 2050 by to mělo být více než 50 %; 
délka stávajících vysokorychlostních 
železničních sítí by se měla do roku 2030 
ztrojnásobit a do roku 2050 by měla 
většina objemu přepravy cestujících na 
střední vzdálenost probíhat po železnici; do 
roku 2050 by všechna letiště na hlavní síti 
měla být napojena na železniční síť, 
všechny námořní přístavy na nákladní 
železniční dopravu a případně na 
vnitrozemské vodní cesty.

(7) Dne 28. března 2011 přijala Komise 
bílou knihu „Plán jednotného dopravního 
prostoru – K vytvoření 
konkurenceschopného dopravního systému 
účinně využívajícího zdroje”. Bílá kniha si 
klade za cíl snížit do roku 2050 alespoň o 
60 % emise skleníkových plynů v odvětví 
dopravy v porovnání s hodnotami z roku 
1990. Pokud jde o infrastrukturu, pak se 
bílá kniha zaměřuje na vytvoření plně 
funkční a interoperabilní celounijní 
multimodální „hlavní sítě“ TEN-T do roku 
2030. Interoperabilita železničních sítí by 
mohla být zvýšena zaváděním inovačních 
řešení zaměřených na zlepšení 
kompatibility mezi systémy, jako jsou 
palubní zařízení a tratě o více rozchodech.
Záměrem bílé knihy je také optimalizovat 
výkonnost multimodálních logistických 
řetězců, včetně většího využívání 
energeticky účinnějších oborů dopravy. 
Proto také pro politiku TEN-T stanoví 
následující relevantní cíle: 30 % objemu 
silniční přepravy nákladu na vzdálenost 
větší než 300 km by mělo být do roku 2030 
převedeno na jiné druhy dopravy, a do 
roku 2050 by to mělo být více než 50 %; 
délka stávajících vysokorychlostních 
železničních sítí by se měla do roku 2030 
ztrojnásobit a do roku 2050 by měla 
většina objemu přepravy cestujících na 
střední vzdálenost probíhat po železnici; do 
roku 2050 by všechna letiště na hlavní síti 
měla být napojena na železniční síť, 
všechny námořní přístavy na nákladní 
železniční dopravu a případně na 
vnitrozemské vodní cesty.
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Or. xm

Odůvodnění

Interoperabilita má zásadní význam z hlediska dobrého fungování vnitřního trhu, zejména 
v odvětví železniční dopravy. Tato interoperabilita by měla být pojímána široce, a umožnit tak 
realizaci méně nákladných řešení.

Pozměňovací návrh 131
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Unie by se měla zaměřovat na 
minimalizaci a internalizaci veškerých 
externích nákladů a uplatňovat zásadu 
„znečišťovatel platí“ v souladu 
s ustanoveními článku 191 Smlouvy o 
Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Michael Gahler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Pokud má být podpořen přesun na 
železnici, je nezbytné zajistit větší přijetí ze 
strany osob dotčených hlukem ze železnice 
a omezení úrovně hlukové zátěže, zejména 
v okolí nákladních železničních koridorů.

Or. de

Pozměňovací návrh 133
Philip Bradbourn
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Evropský parlament ve svém usnesení 
ze dne 6. července 2010 o udržitelné 
budoucnosti pro dopravu zdůraznil, že 
účinná politika v oblasti dopravy vyžaduje 
vhodný finanční rámec s ohledem na 
současné výzvy a že z tohoto důvodu je 
třeba navýšit stávající finanční prostředky 
určené pro dopravní odvětví a mobilitu; 
dále považuje za nutné vytvořit nástroj na 
koordinaci využívání různých zdrojů při 
financování dopravy, fondů dostupných v 
rámci politiky soudržnosti, 
veřejnosoukromých partnerství nebo 
jiných finančních nástrojů, jako jsou 
např. záruky.

(8) Evropský parlament ve svém usnesení 
ze dne 6. července 2010 o udržitelné 
budoucnosti pro dopravu zdůraznil, že 
účinná politika v oblasti dopravy vyžaduje 
vhodný finanční rámec s ohledem na 
současné výzvy; dále považuje za nutné 
vytvořit nástroj na koordinaci a 
optimalizaci využívání různých zdrojů při 
financování dopravy a veškerých 
finančních prostředků a mechanismů 
dostupných na úrovni EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Michel Dantin, Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Předchozí víceletý finanční rámec 
(2007–2013) ukázal, že omezený rozpočet 
pro síť TEN-T brání dosažení pokroku u 
největších projektů, zejména 
přeshraničních. Odpovídající evropský 
rozpočtový rámec pro síť TEN-T by tuto 
síť nejen učinil přitažlivější pro soukromé 
investice, ale rovněž zajistil větší 
politickou vůli na vnitrostátní úrovni ve 
vztahu k evropským projektům, a tím i 
lepší spolupráci mezi členskými státy 
podílejícími se na přeshraničním projektu. 
Evropská unie by měla být ambicióznější 
ohledně rozsáhlých projektů evropské 
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infrastruktury, jejichž komplexnost a 
rozsah vyžaduje navýšení rozpočtu a 
úpravu rozpočtových pravidel. Nové 
hlavní směry pro TEN-T by měly mít 
k dispozici rozpočtové a regulační 
prostředky potřebné k jejich dosažení. 

Or. fr

Odůvodnění

S ohledem na předcházející víceletý finanční rámec je třeba upozornit na neuspokojivé 
výsledky způsobené omezeným rozpočtem a v některých případech i nedostatečně upraveným 
regulačním rámcem. Nástroj pro propojení Evropy byl vytvořen proto, aby poskytl 
odpovídající regulační a rozpočtový rámec pro dokončení TEN-T.

Pozměňovací návrh 135
Artur Zasada

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Na základě cílů určených bílou knihou 
vymezují hlavní směry pro sítě TEN-T ve 
znění stanoveném nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. XXX/2012 … 
infrastrukturu transevropské dopravní sítě, 
upřesňují požadavky, které musí splnit, a 
stanoví pravidla svého provádění. Tyto 
hlavní směry zejména předpokládají 
dokončení hlavní sítě do roku 2030.

(10) Na základě cílů určených bílou knihou 
vymezují hlavní směry pro sítě TEN-T ve 
znění stanoveném nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. XXX/2012 … 
infrastrukturu transevropské dopravní sítě, 
upřesňují požadavky, které musí splnit, a 
stanoví pravidla svého provádění. Tyto 
hlavní směry zejména předpokládají 
dokončení hlavní sítě do roku 2030 cestou 
vytvoření nové infrastruktury i 
rekonstrukce a zdokonalení infrastruktury 
stávající.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Na základě cílů určených bílou knihou 
vymezují hlavní směry pro sítě TEN-T ve 
znění stanoveném nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. XXX/2012 … 
infrastrukturu transevropské dopravní sítě, 
upřesňují požadavky, které musí splnit, a 
stanoví pravidla svého provádění. Tyto 
hlavní směry zejména předpokládají 
dokončení hlavní sítě do roku 2030.

(10) Na základě cílů určených bílou knihou 
vymezují hlavní směry pro sítě TEN-T ve 
znění stanoveném nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. XXX/2012 … 
infrastrukturu transevropské dopravní sítě, 
upřesňují požadavky, které musí splnit, a 
stanoví pravidla svého provádění. Tyto 
hlavní směry zejména předpokládají 
dokončení hlavní sítě do roku 2030 cestou 
vytvoření nové infrastruktury i obnovy a 
zdokonalení infrastruktury stávající.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Sabine Wils

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Na základě analýzy plánů dopravní 
infrastruktury členských států Komise 
odhaduje, že objem investic potřebných v 
oblasti dopravy činí na období 2014–2020 
500 miliard EUR v rámci celé sítě TEN-T, 
z čehož odhadem 250 miliard EUR bude 
potřeba investovat do hlavní sítě TEN-T. 
Vzhledem ke zdrojům dostupným na 
unijní úrovni je pro dosažení 
požadovaného výsledku nezbytné 
soustředit se na projekty s nejvyšší
evropskou přidanou hodnotou. Podpora 
by se tudíž měla zaměřit na hlavní síť 
(zejména na koridory hlavní sítě) a na 
projekty společného zájmu v oblasti 
systémů řízení dopravy (zejména na 
systémy uspořádání letového provozu 
vyplývající ze společného podniku
SESAR, které vyžadují prostředky z 
unijního rozpočtu v hodnotě přibližně 3 
miliard EUR).

(11) Na základě analýzy plánů dopravní 
infrastruktury členských států Komise 
odhaduje, že objem investic potřebných v 
oblasti dopravy činí na období 2014–2020 
500 miliard EUR v rámci celé sítě TEN-T, 
z čehož odhadem 250 miliard EUR bude 
potřeba investovat do hlavní sítě TEN-T. 
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Or. en

Odůvodnění

V této fázi je zbytečné zabývat se takovými podrobnostmi.

Pozměňovací návrh 138
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Na základě analýzy plánů dopravní
infrastruktury členských států Komise 
odhaduje, že objem investic potřebných v 
oblasti dopravy činí na období 2014–2020 
500 miliard EUR v rámci celé sítě TEN-T, 
z čehož odhadem 250 miliard EUR bude 
potřeba investovat do hlavní sítě TEN-T. 
Vzhledem ke zdrojům dostupným na unijní 
úrovni je pro dosažení požadovaného 
výsledku nezbytné soustředit se na projekty 
s nejvyšší evropskou přidanou hodnotou. 
Podpora by se tudíž měla zaměřit na hlavní 
síť (zejména na koridory hlavní sítě) a na 
projekty společného zájmu v oblasti 
systémů řízení dopravy (zejména na 
systémy uspořádání letového provozu 
vyplývající ze společného podniku 
SESAR, které vyžadují prostředky z 
unijního rozpočtu v hodnotě přibližně 3 
miliard EUR).

(11) Na základě analýzy plánů dopravní 
infrastruktury členských států Komise 
odhaduje, že objem investic potřebných v 
oblasti dopravy činí na období 2014–2020 
500 miliard EUR v rámci celé sítě TEN-T, 
z čehož odhadem 250 miliard EUR bude 
potřeba investovat do hlavní sítě TEN-T. 
Vzhledem ke zdrojům dostupným na unijní 
úrovni je pro dosažení požadovaného 
výsledku nezbytné soustředit se na projekty 
s nejvyšší evropskou přidanou hodnotou. 
Podpora by se tudíž měla zaměřit na hlavní 
síť (zejména na koridory hlavní sítě), aniž 
by se vylučovala podpora pro globální síť, 
a na projekty společného zájmu v oblasti 
systémů řízení dopravy (zejména na 
systémy uspořádání letového provozu 
vyplývající ze společného podniku 
SESAR, které vyžadují prostředky z 
unijního rozpočtu v hodnotě přibližně 3 
miliard EUR).

Or. pt

Odůvodnění

Podpora z nástroje pro propojení Evropy by se měla zaměřovat na hlavní síť, avšak neměla 
by zcela vylučovat podporu globální sítě v případech, kde se jedná o projekty s přidanou 
evropskou hodnotou, a to zejména v oblastech, jako jsou např. nejvzdálenější regiony uvedené 
v článcích 349 a 355 Smlouvy o fungování EU, které spadají pod globální síť a v jejichž 
případě je třeba předcházet prohlubování izolace.
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Pozměňovací návrh 139
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Na základě analýzy plánů dopravní 
infrastruktury členských států Komise 
odhaduje, že objem investic potřebných v 
oblasti dopravy činí na období 2014–2020 
500 miliard EUR v rámci celé sítě TEN-T, 
z čehož odhadem 250 miliard EUR bude 
potřeba investovat do hlavní sítě TEN-T. 
Vzhledem ke zdrojům dostupným na unijní 
úrovni je pro dosažení požadovaného 
výsledku nezbytné soustředit se na projekty 
s nejvyšší evropskou přidanou hodnotou. 
Podpora by se tudíž měla zaměřit na hlavní 
síť (zejména na koridory hlavní sítě) a na 
projekty společného zájmu v oblasti 
systémů řízení dopravy (zejména na
systémy uspořádání letového provozu 
vyplývající ze společného podniku 
SESAR, které vyžadují prostředky z 
unijního rozpočtu v hodnotě přibližně 3 
miliard EUR).

(11) Na základě analýzy plánů dopravní 
infrastruktury členských států Komise 
odhaduje, že objem investic potřebných v 
oblasti dopravy činí na období 2014–2020 
500 miliard EUR v rámci celé sítě TEN-T, 
z čehož odhadem 250 miliard EUR bude 
potřeba investovat do hlavní sítě TEN-T. 
Vzhledem ke zdrojům dostupným na unijní 
úrovni je pro dosažení požadovaného 
výsledku nezbytné soustředit se na projekty 
s nejvyšší evropskou přidanou hodnotou. 
Podpora by se tudíž měla zaměřit na hlavní 
síť (zejména na koridory hlavní sítě) a na 
projekty společného zájmu, jako jsou např. 
multimodální dopravní uzly a projekty v 
oblasti systémů řízení dopravy (zejména 
systémy uspořádání letového provozu 
vyplývající ze společného podniku 
SESAR, které vyžadují prostředky z 
unijního rozpočtu v hodnotě přibližně 3 
miliard EUR).

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Ve svém sdělení „Nejvzdálenější 
regiony Evropské unie – Na cestě k 
partnerství pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění“ ze dne 20. 
června 2012 Komise zdůrazňuje zvláštní 
charakter nejvzdálenějších regionů, jak se 
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uznává v článku 349 a 355 Smlouvy o 
fungování EU, a zvažuje možnosti jejich 
zapojení do příslušných specifických 
projektů společného zájmu v oblasti 
dopravy, telekomunikací a energetiky 
s cílem napomoci jejich začlenění do 
vnitřního trhu a podpořit jejich 
hospodářský rozvoj. Komise by proto měla 
tyto regiony podpořit při vypracování 
návrhů konkrétních projektů.

Or. pt

Odůvodnění

Vzhledem k přírodním vlastnostem a izolovanosti nejvzdálenějších regionů od ostatních 
regionů Evropy by měly v souladu s články 349 a 355 Smlouvy o fungování Evropské unie mít 
tyto regiony nárok na získání prostředků z tohoto finančního nástroje, aby bylo podpořeno 
jejich začlenění, a nikoli prohloubena jejich izolovanost od vnitřního trhu. 

Pozměňovací návrh 141
Michael Cramer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) V zájmu vytvoření evropské přidané 
hodnoty by měla Unie zaměřit své úsilí a 
soustředit své zdroje na přeshraniční 
úseky, které byly po druhé světové válce 
opuštěny nebo přerušeny. Priorita by měla 
být přiznána obnově a rekonstrukci 
stávající infrastruktury. 

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Zkušenosti se současným finančním 
rámcem ukazují, že mnoho členských států 
způsobilých čerpat z Fondu soudržnosti 
čelí významným překážkám bránícím 
včasné realizaci komplexních projektů 
přeshraničních dopravních sítí s vysokou 
unijní přidanou hodnotou. Proto pro 
zlepšení realizace dopravních projektů, 
zejména projektů přeshraničních s vysokou 
unijní přidanou hodnotou, by se měla část 
prostředků z Fondu soudržnosti (10 miliard 
EUR) přesunout na financování dopravních 
projektů v hlavní dopravní síti členských 
států způsobilých čerpat z Fondu 
soudržnosti v rámci nástroje pro propojení 
Evropy. Komise by měla podporovat 
členské státy způsobilé čerpat z Fondu 
soudržnosti při tvorbě odpovídajícího 
seznamu projektů tak, aby tyto státy 
přiřadily co možná největší prioritu
vnitrostátním prostředkům přidělovaným v 
rámci Fondu soudržnosti.

(13) Zkušenosti se současným finančním 
rámcem ukazují, že mnoho členských států 
způsobilých čerpat z Fondu soudržnosti 
čelí významným překážkám bránícím 
včasné realizaci komplexních projektů 
přeshraničních dopravních sítí s vysokou 
unijní přidanou hodnotou. Proto pro 
zlepšení realizace dopravních projektů, 
zejména projektů přeshraničních s vysokou 
unijní přidanou hodnotou, by se měla část 
prostředků z Fondu soudržnosti (10 miliard 
EUR) přesunout na financování dopravních 
projektů v hlavní dopravní síti členských 
států způsobilých čerpat z Fondu 
soudržnosti, a to při respektování přídělu 
finančních prostředků na projekty 
jednotlivým členským státům uvedeného v 
příloze tohoto nařízení. Komise by měla 
podporovat členské státy způsobilé čerpat z 
Fondu soudržnosti při tvorbě 
odpovídajícího seznamu projektů tak, aby 
tyto státy přiřadily co možná největší 
prioritu vnitrostátním prostředkům 
přidělovaným v rámci Fondu soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Zkušenosti se současným finančním 
rámcem ukazují, že mnoho členských států 
způsobilých čerpat z Fondu soudržnosti 
čelí významným překážkám bránícím 
včasné realizaci komplexních projektů 
přeshraničních dopravních sítí s vysokou 
unijní přidanou hodnotou. Proto pro 
zlepšení realizace dopravních projektů, 

(13) Zkušenosti se současným finančním 
rámcem ukazují, že mnoho členských států 
způsobilých čerpat z Fondu soudržnosti 
čelí významným překážkám bránícím 
včasné realizaci komplexních projektů 
přeshraničních dopravních sítí s vysokou 
unijní přidanou hodnotou. Proto pro 
zlepšení realizace dopravních projektů, 
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zejména projektů přeshraničních s vysokou 
unijní přidanou hodnotou, by se měla část 
prostředků z Fondu soudržnosti (10 miliard 
EUR) přesunout na financování dopravních 
projektů v hlavní dopravní síti členských
států způsobilých čerpat z Fondu 
soudržnosti v rámci nástroje pro propojení 
Evropy. Komise by měla podporovat 
členské státy způsobilé čerpat z Fondu 
soudržnosti při tvorbě odpovídajícího 
seznamu projektů tak, aby tyto státy 
přiřadily co možná největší prioritu 
vnitrostátním prostředkům přidělovaným v 
rámci Fondu soudržnosti.

zejména projektů přeshraničních s vysokou 
unijní přidanou hodnotou, by se měla část 
prostředků z Fondu soudržnosti (10 miliard 
EUR) přesunout na financování dopravních 
projektů v hlavní dopravní síti členských 
států způsobilých čerpat z Fondu 
soudržnosti v rámci nástroje pro propojení 
Evropy. Měly by být poskytnuty dodatečné 
prostředky z Fondu soudržnosti mimo 
prostředky přidělené členským státům v 
rámci tohoto fondu a Komise by měla 
podporovat členské státy způsobilé čerpat z 
Fondu soudržnosti při tvorbě 
odpovídajícího seznamu projektů tak, aby 
tyto státy přiřadily co možná největší 
prioritu vnitrostátním prostředkům 
přidělovaným v rámci Fondu soudržnosti.

Or. lv

Pozměňovací návrh 144
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Zkušenosti se současným finančním 
rámcem ukazují, že mnoho členských států 
způsobilých čerpat z Fondu soudržnosti 
čelí významným překážkám bránícím 
včasné realizaci komplexních projektů 
přeshraničních dopravních sítí s vysokou 
unijní přidanou hodnotou. Proto pro 
zlepšení realizace dopravních projektů, 
zejména projektů přeshraničních s vysokou 
unijní přidanou hodnotou, by se měla část 
prostředků z Fondu soudržnosti (10 miliard 
EUR) přesunout na financování dopravních 
projektů v hlavní dopravní síti členských 
států způsobilých čerpat z Fondu 
soudržnosti v rámci nástroje pro propojení 
Evropy. Komise by měla podporovat 
členské státy způsobilé čerpat z Fondu 
soudržnosti při tvorbě odpovídajícího 

(13) Zkušenosti se současným finančním 
rámcem ukazují, že mnoho členských států 
způsobilých čerpat z Fondu soudržnosti 
čelí významným překážkám bránícím 
včasné realizaci komplexních projektů 
přeshraničních dopravních sítí s vysokou 
unijní přidanou hodnotou. Proto pro 
zlepšení realizace dopravních projektů, 
zejména projektů přeshraničních s vysokou 
unijní přidanou hodnotou, by se měla část 
prostředků z Fondu soudržnosti (10 miliard 
EUR) přesunout na financování dopravních 
projektů v hlavní dopravní síti nebo 
projektů souvisejících s horizontálními 
prioritami členských států způsobilých 
čerpat z Fondu soudržnosti v rámci 
nástroje pro propojení Evropy. Výběr 
projektů způsobilých pro financování by 
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seznamu projektů tak, aby tyto státy 
přiřadily co možná největší prioritu 
vnitrostátním prostředkům přidělovaným 
v rámci Fondu soudržnosti.

se měl v první fázi provádět se zřetelem na 
výši prostředků přidělených jednotlivým 
státům z Fondu soudržnosti. Komise by 
měla podporovat členské státy způsobilé 
čerpat z Fondu soudržnosti při tvorbě 
odpovídajícího seznamu projektů, zejména 
prostřednictvím posílení institucionálních 
kapacit dotčených orgánů státní správy a 
pořádáním dalších výzev k podávání 
návrhů.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Philippe De Backer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Zkušenosti se současným finančním 
rámcem ukazují, že mnoho členských států 
způsobilých čerpat z Fondu soudržnosti 
čelí významným překážkám bránícím 
včasné realizaci komplexních projektů 
přeshraničních dopravních sítí s vysokou 
unijní přidanou hodnotou. Proto pro 
zlepšení realizace dopravních projektů, 
zejména projektů přeshraničních s vysokou 
unijní přidanou hodnotou, by se měla část 
prostředků z Fondu soudržnosti (10 miliard 
EUR) přesunout na financování dopravních 
projektů v hlavní dopravní síti členských 
států způsobilých čerpat z Fondu 
soudržnosti v rámci nástroje pro propojení 
Evropy. Komise by měla podporovat 
členské státy způsobilé čerpat z Fondu 
soudržnosti při tvorbě odpovídajícího 
seznamu projektů tak, aby tyto státy 
přiřadily co možná největší prioritu 
vnitrostátním prostředkům přidělovaným v 
rámci Fondu soudržnosti.

(13) Zkušenosti se současným finančním 
rámcem ukazují, že mnoho členských států 
způsobilých čerpat z Fondu soudržnosti 
čelí významným překážkám bránícím 
včasné realizaci komplexních projektů 
přeshraničních dopravních sítí s vysokou 
unijní přidanou hodnotou, což má často za 
následek neúčelné využívání evropských 
prostředků. Proto pro zlepšení realizace 
dopravních projektů, zejména projektů 
přeshraničních s vysokou unijní přidanou 
hodnotou, by se měla část prostředků z 
Fondu soudržnosti (10 miliard EUR) 
přesunout na financování dopravních 
projektů v hlavní dopravní síti členských 
států způsobilých čerpat z Fondu 
soudržnosti v rámci nástroje pro propojení 
Evropy. Komise by měla podporovat 
členské státy způsobilé čerpat z Fondu 
soudržnosti při tvorbě odpovídajícího 
seznamu projektů tak, aby tyto státy 
přiřadily co možná největší prioritu 
vnitrostátním prostředkům přidělovaným v 
rámci Fondu soudržnosti.
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Pozměňovací návrh 146
Olga Sehnalová, Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Zkušenosti se současným finančním 
rámcem ukazují, že mnoho členských států 
způsobilých čerpat z Fondu soudržnosti 
čelí významným překážkám bránícím 
včasné realizaci komplexních projektů 
přeshraničních dopravních sítí s vysokou 
unijní přidanou hodnotou. Proto pro 
zlepšení realizace dopravních projektů, 
zejména projektů přeshraničních s vysokou 
unijní přidanou hodnotou, by se měla část 
prostředků z Fondu soudržnosti (10 miliard 
EUR) přesunout na financování dopravních 
projektů v hlavní dopravní síti členských 
států způsobilých čerpat z Fondu 
soudržnosti v rámci nástroje pro propojení 
Evropy. Komise by měla podporovat 
členské státy způsobilé čerpat z Fondu 
soudržnosti při tvorbě odpovídajícího 
seznamu projektů tak, aby tyto státy 
přiřadily co možná největší prioritu 
vnitrostátním prostředkům přidělovaným v 
rámci Fondu soudržnosti.

(13) Zkušenosti se současným finančním 
rámcem ukazují, že mnoho členských států 
způsobilých čerpat z Fondu soudržnosti 
čelí významným překážkám bránícím 
včasné realizaci komplexních projektů 
přeshraničních dopravních sítí s vysokou 
unijní přidanou hodnotou. Proto pro 
zlepšení realizace dopravních projektů, 
zejména projektů přeshraničních s vysokou 
unijní přidanou hodnotou, by se měla část 
prostředků z Fondu soudržnosti (10 miliard 
EUR) přesunout na financování dopravních 
projektů v hlavní dopravní síti členských 
států způsobilých čerpat z Fondu 
soudržnosti v rámci nástroje pro propojení 
Evropy. Komise by měla podporovat 
členské státy způsobilé čerpat z Fondu 
soudržnosti při tvorbě odpovídajícího 
seznamu projektů tak, aby tyto státy 
přiřadily co možná největší prioritu 
vnitrostátním prostředkům přidělovaným v 
rámci Fondu soudržnosti. Komise by měla 
zajistit, aby nemohlo docházet k narušení 
těchto vnitrostátních prostředků. Komise 
by zároveň měla způsobilým členským 
státům poskytnout nezbytnou koordinaci a 
podporu, aby tak odstranila 
administrativní a byrokratické překážky a 
zajistila transparentní proces výběru 
projektů

Or. en
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Pozměňovací návrh 147
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Zkušenosti se současným finančním 
rámcem ukazují, že mnoho členských států 
způsobilých čerpat z Fondu soudržnosti 
čelí významným překážkám bránícím 
včasné realizaci komplexních projektů 
přeshraničních dopravních sítí s vysokou 
unijní přidanou hodnotou. Proto pro 
zlepšení realizace dopravních projektů, 
zejména projektů přeshraničních s vysokou 
unijní přidanou hodnotou, by se měla část 
prostředků z Fondu soudržnosti (10 
miliard EUR) přesunout na financování
dopravních projektů v hlavní dopravní síti 
členských států způsobilých čerpat z Fondu 
soudržnosti v rámci nástroje pro propojení 
Evropy. Komise by měla podporovat 
členské státy způsobilé čerpat z Fondu 
soudržnosti při tvorbě odpovídajícího 
seznamu projektů tak, aby tyto státy 
přiřadily co možná největší prioritu 
vnitrostátním prostředkům přidělovaným v 
rámci Fondu soudržnosti.

(13) Zkušenosti se současným finančním 
rámcem ukazují, že mnoho členských států 
způsobilých čerpat z Fondu soudržnosti 
čelí významným překážkám bránícím 
včasné realizaci komplexních projektů 
přeshraničních dopravních a energetických
sítí s vysokou unijní přidanou hodnotou. 
Proto pro zlepšení realizace těchto
projektů, zejména projektů přeshraničních 
s vysokou unijní přidanou hodnotou, by se 
měly prostředky z Fondu soudržnosti (10 
miliard EUR) rozdělit mezi dopravní a 
energetické projekty členských států 
způsobilých čerpat z Fondu soudržnosti v 
rámci nástroje pro propojení Evropy. 
Komise by měla podporovat členské státy 
způsobilé čerpat z Fondu soudržnosti při 
tvorbě odpovídajícího seznamu projektů 
tak, aby tyto státy přiřadily co možná 
největší prioritu vnitrostátním prostředkům 
přidělovaným v rámci Fondu soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Roberts Zīle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Zkušenosti se současným finančním 
rámcem ukazují, že mnoho členských států 
způsobilých čerpat z Fondu soudržnosti 
čelí významným překážkám bránícím 
včasné realizaci komplexních projektů 

(13) Zkušenosti se současným finančním 
rámcem ukazují, že mnoho členských států 
způsobilých čerpat z Fondu soudržnosti 
čelí významným překážkám bránícím 
včasné realizaci komplexních projektů 
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přeshraničních dopravních sítí s vysokou 
unijní přidanou hodnotou. Proto pro 
zlepšení realizace dopravních projektů, 
zejména projektů přeshraničních s vysokou 
unijní přidanou hodnotou, by se měla část 
prostředků z Fondu soudržnosti (10 miliard 
EUR) přesunout na financování dopravních 
projektů v hlavní dopravní síti členských 
států způsobilých čerpat z Fondu 
soudržnosti v rámci nástroje pro propojení 
Evropy. Komise by měla podporovat 
členské státy způsobilé čerpat z Fondu 
soudržnosti při tvorbě odpovídajícího 
seznamu projektů tak, aby tyto státy 
přiřadily co možná největší prioritu 
vnitrostátním prostředkům přidělovaným v 
rámci Fondu soudržnosti.

přeshraničních dopravních sítí s vysokou 
unijní přidanou hodnotou. Proto pro 
zlepšení realizace dopravních projektů, 
zejména projektů přeshraničních s vysokou 
unijní přidanou hodnotou, by se měla část 
prostředků z Fondu soudržnosti (10 miliard 
EUR) přesunout na financování dopravních 
projektů v hlavní dopravní síti (a zejména 
na koridory hlavní sítě) členských států 
způsobilých čerpat z Fondu soudržnosti v 
rámci nástroje pro propojení Evropy. 
Prostředky přidělené z Fondu soudržnosti 
jednotlivým členským státům v rámci 
nástroje pro propojení Evropy by měly 
respektovat rozdělení prostředků mezi 
členské státy, avšak po provedení 
střednědobého přezkumu by měly být 
prostředky, které v té době dosud nejsou 
pro dotčené členské státy vázány, 
zpřístupněny všem členským státům 
způsobilým čerpat z Fondu soudržnosti.
Komise by měla podporovat členské státy 
způsobilé čerpat z Fondu soudržnosti při 
tvorbě odpovídajícího seznamu projektů 
tak, aby tyto státy přiřadily co možná 
největší prioritu vnitrostátním prostředkům 
přidělovaným v rámci Fondu soudržnosti.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu dosažení skutečného pokroku při vytvoření hlavní dopravní sítě, a zejména koridorů 
hlavní sítě, by měla být zachována určitá míra soutěže mezi členskými státy i ve vztahu k 10 
miliardám EUR přidělovaným z Fondu soudržnosti. Na počátku by měly prostředky z Fondu 
soudržnosti respektovat rozdělení mezi jednotlivé státy, po provedení střednědobého 
přezkumu by však prostředky, které v té době dosud nejsou pro dotčené členské státy vázány, 
měly být dány k dispozici všem členským státům. 

Pozměňovací návrh 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Zkušenosti se současným finančním 
rámcem ukazují, že mnoho členských států 
způsobilých čerpat z Fondu soudržnosti 
čelí významným překážkám bránícím 
včasné realizaci komplexních projektů 
přeshraničních dopravních sítí s vysokou 
unijní přidanou hodnotou. Proto pro 
zlepšení realizace dopravních projektů,
zejména projektů přeshraničních s vysokou 
unijní přidanou hodnotou, by se měla část 
prostředků z Fondu soudržnosti (10 miliard 
EUR) přesunout na financování dopravních 
projektů v hlavní dopravní síti členských 
států způsobilých čerpat z Fondu 
soudržnosti v rámci nástroje pro propojení 
Evropy. Komise by měla podporovat 
členské státy způsobilé čerpat z Fondu 
soudržnosti při tvorbě odpovídajícího 
seznamu projektů tak, aby tyto státy 
přiřadily co možná největší prioritu 
vnitrostátním prostředkům přidělovaným v
rámci Fondu soudržnosti.

(13) Zkušenosti se současným finančním 
rámcem ukazují, že mnoho členských států 
způsobilých čerpat z Fondu soudržnosti 
čelí významným překážkám bránícím 
včasné realizaci komplexních projektů 
přeshraničních dopravních sítí s vysokou 
unijní přidanou hodnotou. Proto pro 
zlepšení realizace dopravních projektů, 
zejména projektů přeshraničních s vysokou 
unijní přidanou hodnotou, by se měla část 
prostředků z Fondu soudržnosti (10 miliard 
EUR) přesunout na financování dopravních 
projektů v hlavní dopravní síti členských 
států způsobilých čerpat z Fondu 
soudržnosti a to při respektování přídělu 
finančních prostředků na projekty 
jednotlivým členským státům uvedeného v 
příloze tohoto nařízení. Komise by měla 
podporovat členské státy způsobilé čerpat z 
Fondu soudržnosti při tvorbě 
odpovídajícího seznamu projektů tak, aby 
tyto státy přiřadily co možná největší 
prioritu vnitrostátním prostředkům 
přidělovaným v rámci Fondu soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Ve svém sdělení „Priority 
energetických infrastruktur do roku 2020 a 
na další období – návrh na integrovanou 
evropskou energetickou síť“ přijatém v 
listopadu 2010 vymezila Komise prioritní 
koridory, jež jsou nezbytné pro to, aby 
Unie mohla splnit své náročné cíle v 
oblasti energetiky a klimatu do roku 2020, 

(14) Ve svém sdělení „Priority 
energetických infrastruktur do roku 2020 a 
na další období – návrh na integrovanou 
evropskou energetickou síť“ přijatém v 
listopadu 2010 vymezila Komise prioritní 
koridory, jež jsou nezbytné pro to, aby 
Unie mohla splnit své náročné cíle v 
oblasti energetiky a klimatu do roku 2020, 
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aby byl dokončen vnitřní trh s energií, 
zajištěna bezpečnost dodávek, umožněno 
zapojení obnovitelných zdrojů energie a 
aby sítě byly připraveny pro další 
dekarbonizaci energetického systému po 
roce 2020.

aby byl dokončen vnitřní trh s energií, 
zajištěna bezpečnost dodávek, umožněno 
zapojení obnovitelných zdrojů energie a 
aby sítě byly připraveny pro další 
dekarbonizaci energetického systému po 
roce 2020. Připomíná zejména důležitost
zvýšení kapacit propojení pro přepravu 
elektřiny a plynu mezi Pyrenejským 
poloostrovem a Francií.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Ve svém sdělení „Priority 
energetických infrastruktur do roku 2020 a 
na další období – návrh na integrovanou 
evropskou energetickou síť“ přijatém v 
listopadu 2010 vymezila Komise prioritní 
koridory, jež jsou nezbytné pro to, aby 
Unie mohla splnit své náročné cíle v 
oblasti energetiky a klimatu do roku 2020, 
aby byl dokončen vnitřní trh s energií, 
zajištěna bezpečnost dodávek, umožněno 
zapojení obnovitelných zdrojů energie a 
aby sítě byly připraveny pro další 
dekarbonizaci energetického systému po 
roce 2020.

(14) Ve svém sdělení „Priority 
energetických infrastruktur do roku 2020 a 
na další období – návrh na integrovanou 
evropskou energetickou síť“ přijatém v 
listopadu 2010 vymezila Komise prioritní 
koridory, jež jsou nezbytné pro to, aby 
Unie mohla splnit své náročné cíle v 
oblasti energetiky a klimatu do roku 2020, 
aby byl dokončen vnitřní trh s energií, 
zajištěna bezpečnost dodávek, umožněno 
zapojení obnovitelných zdrojů energie a 
aby sítě pro distribuci a přenos elektřiny
byly připraveny pro další příjem elektřiny 
z obnovitelných zdrojů po roce 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) K modernizaci a rozšiřování evropské 
energetické infrastruktury a propojování 
sítí přes hranice je zapotřebí velkých 
investic tak, aby byly splněny cíle politiky 
Unie v oblasti energetiky a klimatu z 
hlediska konkurenceschopnosti, 
udržitelnosti a bezpečnosti dodávek 
nákladově efektivním způsobem. Objem 
investic potřebných v oblasti energetické 
infrastruktury do roku 2020 se odhaduje na 
1 bilion EUR, z nichž přibližně 200 miliard 
EUR připadá na infrastrukturu pro přenos a 
skladování elektřiny a zemního plynu s 
evropským významem. U projektů 
evropského významu hrozí, že investice ve 
výši přibližně 100 miliard EUR nebudou 
uskutečněny z důvodů překážek spojených 
s udílením povolení, regulací a 
financováním.

(15) K modernizaci a rozšiřování evropské 
energetické infrastruktury a propojování 
sítí přes hranice je zapotřebí velkých 
investic tak, aby byly splněny cíle politiky 
Unie v oblasti energetiky a klimatu z 
hlediska konkurenceschopnosti, 
udržitelnosti a bezpečnosti dodávek 
nákladově efektivním způsobem, jako 
např. odstraněním zbývajících 
energetických ostrovů v Evropě. Objem 
investic potřebných v oblasti energetické 
infrastruktury do roku 2020 se odhaduje na 
1 bilion EUR, z nichž přibližně 200 miliard 
EUR připadá na infrastrukturu pro přenos a 
skladování elektřiny a zemního plynu s 
evropským významem. U projektů 
evropského významu hrozí, že investice ve 
výši přibližně 100 miliard EUR nebudou 
uskutečněny z důvodů překážek spojených 
s udílením povolení, regulací a 
financováním.

Or. lt

Pozměňovací návrh 153
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) K modernizaci a rozšiřování evropské 
energetické infrastruktury a propojování 
sítí přes hranice je zapotřebí velkých 
investic tak, aby byly splněny cíle politiky 
Unie v oblasti energetiky a klimatu z 
hlediska konkurenceschopnosti, 
udržitelnosti a bezpečnosti dodávek 
nákladově efektivním způsobem. Objem 
investic potřebných v oblasti energetické 
infrastruktury do roku 2020 se odhaduje na 
1 bilion EUR, z nichž přibližně 200 miliard 

(15) K modernizaci a rozšiřování evropské 
energetické infrastruktury a propojování 
sítí přes hranice je zapotřebí velkých 
investic tak, aby byly splněny cíle politiky 
Unie v oblasti energetiky a klimatu z 
hlediska konkurenceschopnosti, 
udržitelnosti a bezpečnosti dodávek 
nákladově efektivním způsobem. Objem 
investic potřebných v oblasti energetické 
infrastruktury do roku 2020 se odhaduje na 
1 bilion EUR, z nichž přibližně 200 miliard 
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EUR připadá na infrastrukturu pro přenos a 
skladování elektřiny a zemního plynu s 
evropským významem. U projektů 
evropského významu hrozí, že investice ve 
výši přibližně 100 miliard EUR nebudou 
uskutečněny z důvodů překážek spojených 
s udílením povolení, regulací a 
financováním.

EUR připadá na infrastrukturu pro přenos a 
skladování elektřiny a zemního plynu s 
evropským významem. Jak je uvedeno v 
pracovním dokumentu útvarů Komise pro 
Radu pro dopravu, telekomunikace a 
energetiku ze dne 10. června 2011 
„Investice do energetické infrastruktury: 
potřeby a mezery“, u projektů evropského 
významu hrozí, že investice ve výši 
přibližně 100 miliard EUR nebudou 
uskutečněny z důvodů překážek spojených 
s udílením povolení, regulací a 
financováním.

Or. en

Odůvodnění

Sladění s body odůvodnění nařízení o hlavních směrech pro transevropskou energetickou 
infrastrukturu.

Pozměňovací návrh 154
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) K modernizaci a rozšiřování evropské 
energetické infrastruktury a propojování 
sítí přes hranice je zapotřebí velkých 
investic tak, aby byly splněny cíle politiky 
Unie v oblasti energetiky a klimatu z 
hlediska konkurenceschopnosti, 
udržitelnosti a bezpečnosti dodávek 
nákladově efektivním způsobem. Objem
investic potřebných v oblasti energetické 
infrastruktury do roku 2020 se odhaduje 
na 1 bilion EUR, z nichž přibližně 200 
miliard EUR připadá na infrastrukturu pro 
přenos a skladování elektřiny a zemního 
plynu s evropským významem. U projektů 
evropského významu hrozí, že investice ve 
výši přibližně 100 miliard EUR nebudou 

(15) Je zapotřebí velkých investic nejprve 
k minimalizaci ztrát prostřednictvím 
politik v oblasti energetické účinnosti, 
posléze k modernizaci vnitrostátních a 
evropských elektrických infrastruktur, a 
teprve pokud je zapotřebí nové 
infrastruktury, pak k rozšíření těchto 
infrastruktur tak, aby byly splněny cíle 
politiky Unie v oblasti energetiky a klimatu 
z hlediska konkurenceschopnosti, 
udržitelnosti a bezpečnosti dodávek 
nákladově efektivním způsobem. Pokud 
nebudeme přihlížet k uvedené zásadě 
stupnice důležitosti založené na nákladové 
efektivitě, objem investic potřebných v 
oblasti energetické infrastruktury do roku 
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uskutečněny z důvodů překážek spojených 
s udílením povolení, regulací a 
financováním.

2020 by podle odhadů mohl dosáhnout 1 
bilion EUR, z nichž přibližně 200 miliard 
EUR připadá na infrastrukturu pro přenos a 
skladování elektřiny a zemního plynu s 
evropským významem.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) K modernizaci a rozšiřování evropské 
energetické infrastruktury a propojování 
sítí přes hranice je zapotřebí velkých 
investic tak, aby byly splněny cíle politiky 
Unie v oblasti energetiky a klimatu z 
hlediska konkurenceschopnosti, 
udržitelnosti a bezpečnosti dodávek 
nákladově efektivním způsobem. Objem 
investic potřebných v oblasti energetické 
infrastruktury do roku 2020 se odhaduje na 
1 bilion EUR, z nichž přibližně 200 miliard 
EUR připadá na infrastrukturu pro přenos a 
skladování elektřiny a zemního plynu s 
evropským významem. U projektů 
evropského významu hrozí, že investice ve 
výši přibližně 100 miliard EUR nebudou 
uskutečněny z důvodů překážek spojených 
s udílením povolení, regulací a 
financováním.

(15) K modernizaci a rozšiřování evropské 
energetické infrastruktury, propojování sítí 
přes hranice a odstranění energetických 
ostrovů je zapotřebí velkých investic tak, 
aby byly splněny cíle politiky Unie v 
oblasti energetiky a klimatu z hlediska 
konkurenceschopnosti, udržitelnosti a 
bezpečnosti dodávek nákladově efektivním 
způsobem. Objem investic potřebných v 
oblasti energetické infrastruktury do roku 
2020 se odhaduje na 1 bilion EUR, z nichž 
přibližně 200 miliard EUR připadá na 
infrastrukturu pro přenos a skladování 
elektřiny a zemního plynu s evropským 
významem. U projektů evropského 
významu hrozí, že investice ve výši 
přibližně 100 miliard EUR nebudou 
uskutečněny z důvodů překážek spojených 
s udílením povolení, regulací a 
financováním.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Chris Davies



AM\912704CS.doc 37/137 PE496.337v01-00

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) K modernizaci a rozšiřování evropské 
energetické infrastruktury a propojování 
sítí přes hranice je zapotřebí velkých 
investic tak, aby byly splněny cíle politiky 
Unie v oblasti energetiky a klimatu z 
hlediska konkurenceschopnosti, 
udržitelnosti a bezpečnosti dodávek 
nákladově efektivním způsobem. Objem 
investic potřebných v oblasti energetické 
infrastruktury do roku 2020 se odhaduje na 
1 bilion EUR, z nichž přibližně 200 miliard 
EUR připadá na infrastrukturu pro přenos a 
skladování elektřiny a zemního plynu s 
evropským významem. U projektů 
evropského významu hrozí, že investice ve 
výši přibližně 100 miliard EUR nebudou 
uskutečněny z důvodů překážek spojených 
s udílením povolení, regulací a 
financováním.

(15) K modernizaci a rozšiřování evropské 
energetické infrastruktury a propojování 
sítí přes hranice je zapotřebí velkých 
investic tak, aby byly splněny cíle politiky 
Unie v oblasti energetiky a klimatu z 
hlediska konkurenceschopnosti, 
udržitelnosti a bezpečnosti dodávek 
nákladově efektivním způsobem. 
Elektrické dálnice na dlouhé vzdálenosti 
pomohu významným způsobem řešit 
problematiku různorodosti obnovitelných 
zdrojů elektřiny sdílením a distribucí 
těchto zdrojů v rámci Unie. Objem 
investic potřebných v oblasti energetické 
infrastruktury do roku 2020 se odhaduje na 
1 bilion EUR, z nichž přibližně 200 miliard 
EUR připadá na infrastrukturu pro přenos a 
skladování elektřiny a zemního plynu s 
evropským významem. U projektů 
evropského významu hrozí, že investice ve 
výši přibližně 100 miliard EUR nebudou 
uskutečněny z důvodů překážek spojených 
s udílením povolení, regulací a 
financováním.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Ve svém sdělení „Plán přechodu na 
konkurenceschopné nízkouhlíkové 
hospodářství do roku 2050“ zdůrazňuje 
Komise zásadní úlohu, která připadá 
energetické infrastruktuře při plnění cílů 
85% snížení emisí CO2 do roku 2050.
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Or. it

Pozměňovací návrh 158
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Dne 4. února 2011 Evropská rada 
vyzvala Komisi, aby zjednodušila a 
zlepšila schvalovací postupy a prosadila 
regulační rámec, který přiláká investice. 
Evropská rada zdůraznila, že většinu 
nákladů na investice v oblasti 
infrastruktury bude muset financovat trh, 
přičemž návratnost nákladů bude zajištěna 
prostřednictvím tarifů. Evropská rada 
uznala, že pro projekty nezbytné z hlediska 
bezpečnosti dodávek či solidarity, jež 
nejsou schopny přilákat tržní financování, 
je zapotřebí veřejných financí.

(17) Dne 4. února 2011 Evropská rada 
vyzvala Komisi, aby zjednodušila, 
zefektivnila, urychlila a zlepšila 
schvalovací postupy a prosadila regulační 
rámec, který přiláká investice. Evropská 
rada zdůraznila, že většinu nákladů na 
investice v oblasti infrastruktury bude 
muset financovat trh, přičemž návratnost 
nákladů bude zajištěna prostřednictvím 
tarifů. Evropská rada uznala, že pro 
projekty odůvodněné z hlediska 
bezpečnosti dodávek, solidarity a 
udržitelnosti, jež nejsou dostatečně 
schopny přilákat tržní financování, je 
zapotřebí veřejných financí.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Dne 4. února 2011 Evropská rada 
vyzvala Komisi, aby zjednodušila a 
zlepšila schvalovací postupy a prosadila 
regulační rámec, který přiláká investice. 
Evropská rada zdůraznila, že většinu 
nákladů na investice v oblasti 
infrastruktury bude muset financovat trh, 
přičemž návratnost nákladů bude zajištěna 

(17) Dne 4. února 2011 Evropská rada 
vyzvala Komisi, aby zjednodušila a 
zlepšila schvalovací postupy a prosadila 
regulační rámec, který přiláká investice. 
Evropská rada zdůraznila, že většinu 
nákladů na investice v oblasti 
infrastruktury bude muset financovat trh, 
přičemž návratnost nákladů bude zajištěna 
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prostřednictvím tarifů. Evropská rada 
uznala, že pro projekty nezbytné z hlediska 
bezpečnosti dodávek či solidarity, jež 
nejsou schopny přilákat tržní financování, 
je zapotřebí veřejných financí.

prostřednictvím tarifů. Evropská rada 
uznala, že pro projekty nezbytné z hlediska 
bezpečnosti dodávek či solidarity, jež 
nejsou schopny přilákat tržní financování, 
je zapotřebí veřejných financí. Rovněž 
zdůraznila potřebu modernizace a 
rozšiřování evropské energetické 
infrastruktury a propojování sítí přes 
hranice s cílem zajistit funkční solidaritu 
mezi členskými státy a alternativní trasy 
pro dodávky nebo tranzit a alternativní 
zdroje energie a rozvíjet obnovitelné 
zdroje energie v soutěži s tradičními 
zdroji. 

Or. en

Odůvodnění

Sladění s body odůvodnění nařízení o hlavních směrech pro transevropskou energetickou 
infrastrukturu.

Pozměňovací návrh 160
Vittorio Prodi, Graham Watson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Připomíná, že Evropský parlament 
ve své zprávě o obchodu a změně klimatu 
ze dne 24. října 2007 (2007/2003(INI)) 
zdůraznil potřebu zrušení podpor na 
fosilní paliva; připomíná, že strategie 
Evropa 2020 vyzývá k postupnému zrušení 
podpor poškozujících životní prostředí; 
zdůrazňuje, že v plánu Evropské komise 
pro Evropu účinněji využívající zdroje se 
upozorňuje na negativní dopady fosilních 
paliv a podpor poškozujících životní 
prostředí a že roční analýza růstu 
provedená v rámci evropského semestru v 
roce 2012 vyzývá ke zrušení podpor 
poškozujících životní prostředí; domnívá 
se proto, že by bylo vhodné omezit v rámci 
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nástroje pro propojení Evropy zdroje 
určené pro energetické infrastruktury, 
které fungují jako přímé nebo nepřímé 
podpory fosilních paliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Alespoň 75 % celkového množství 
prostředků na energii v rámci nástroje pro 
propojení Evropy by mělo být vyčleněno 
na elektrickou infrastrukturu s cílem 
zohlednit odpovídajícím způsobem různé 
potřeby investic do elektrické 
infrastruktury; ze zprávy Komise pro 
zasedání Rady pro energetiku v červnu 
2011 vyplývá, že podle odhadů si do roku 
2020 investice do energetické 
infrastruktury evropského významu 
vyžádají 200 miliard EUR, z toho 140 
miliard EUR je třeba na přenosové 
soustavy elektřiny vysokého napětí a 70 
miliard EUR na plynovody pro přepravu 
zemního plynu.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Telekomunikace se stále více mění v (19) Telekomunikace se stále více mění v 
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internetovou infrastrukturu, přičemž 
širokopásmové sítě a digitální služby spolu 
úzce souvisejí. Internet se stává dominantní 
platformou pro komunikaci, nabízení 
služeb i obchodování. Pro hospodářský růst 
i jednotný trh je tedy zásadní transevropská 
dostupnost rychlého připojení k internetu.

internetovou infrastrukturu, přičemž 
širokopásmové sítě a digitální služby spolu 
úzce souvisejí. Internet se stává dominantní 
platformou pro komunikaci, nabízení 
inovativních služeb i obchodování. Pro 
hospodářský růst i jednotný trh je tedy 
zásadní transevropská dostupnost rychlého 
připojení k internetu. Z tohoto důvodu 
podpora celoevropské instalace rychlých a 
ultrarychlých širokopásmových sítí – při 
zachování zásady technologické neutrality 
– usnadní zřizování a rozvoj 
transevropských digitálních služeb. Tato 
podpora však nesmí vést k narušení trhu a 
vytlačování financování ze soukromých 
zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Telekomunikace se stále více mění v 
internetovou infrastrukturu, přičemž 
širokopásmové sítě a digitální služby spolu 
úzce souvisejí. Internet se stává dominantní 
platformou pro komunikaci, nabízení 
služeb i obchodování. Pro hospodářský růst 
i jednotný trh je tedy zásadní transevropská 
dostupnost rychlého připojení k internetu.

(19) Telekomunikace se stále více mění v
internetovou infrastrukturu, přičemž 
širokopásmové sítě a digitální služby spolu 
úzce souvisejí. Navíc se objevují nová 
paradigmata v oblasti počítačových 
technologií, jako jsou cloud computing a 
software jako služba. Internet se stává 
dominantní platformou pro komunikaci, 
nabízení soukromých a veřejných služeb, 
přeshraniční podnikání a obchodování. 
Pro hospodářský růst i jednotný trh je tedy 
zásadní transevropská dostupnost 
všudypřítomného rychlého připojení 
k internetu a inovativních digitálních 
služeb.

Or. en
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Pozměňovací návrh 164
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Telekomunikace se stále více mění v 
internetovou infrastrukturu, přičemž 
širokopásmové sítě a digitální služby spolu 
úzce souvisejí. Internet se stává dominantní 
platformou pro komunikaci, nabízení 
služeb i obchodování. Pro hospodářský růst 
i jednotný trh je tedy zásadní transevropská 
dostupnost rychlého připojení k internetu.

(19) Telekomunikace se stále více mění v 
internetovou infrastrukturu, přičemž 
infrastruktury širokopásmové sítě 
umožňují používání digitálních služeb pro 
značnou část užitečných sociálních 
činností. Internet se stává dominantní 
platformou pro komunikaci, sociální a 
kulturní soudržnost i obchodování. Pro 
hospodářský růst i jednotný trh je tedy 
zásadní transevropská dostupnost rychlého 
připojení k internetu.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Telekomunikace se stále více mění v 
internetovou infrastrukturu, přičemž 
širokopásmové sítě a digitální služby spolu 
úzce souvisejí. Internet se stává dominantní 
platformou pro komunikaci, nabízení 
služeb i obchodování. Pro hospodářský růst 
i jednotný trh je tedy zásadní transevropská 
dostupnost rychlého připojení k internetu.

(19) Telekomunikace se stále více mění v 
internetovou infrastrukturu, přičemž 
infrastruktury širokopásmové sítě 
umožňují používání digitálních služeb pro 
široké spektrum sociálních činností. 
Internet se stává dominantní platformou 
pro komunikaci, obchodování a kulturní 
soudržnost. Pro hospodářský růst i 
jednotný trh je tedy zásadní transevropská 
dostupnost rychlého připojení k internetu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 166
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Moderní optické internetové sítě jsou 
infrastrukturou s klíčovým významem pro 
budoucnost, pokud jde o konektivitu 
evropských společností, zejména malých a 
středních podniků, které si přejí využívat 
cloud computing s cílem zlepšit efektivitu 
nákladů.

(20) Moderní optické internetové sítě jsou 
infrastrukturou s klíčovým významem pro 
budoucnost, pokud jde o konektivitu 
evropských společností, zejména malých a 
středních podniků, které si přejí využívat 
cloud computing s cílem zlepšit efektivitu 
nákladů. Připojení přes optické vlákno a 
rychlé a ultrarychlé širokopásmové 
připojení je bohužel v Evropě zatím 
rozšířeno neuspokojivě, zatímco ostatní 
ekonomiky kráčejí vpřed a svou nabídkou 
větší kapacity a rychlosti 1 Gbps a vyšší si 
zajistily globální prvenství. Investice do 
připojení přes optické vlákno jak v 
domácnostech, tak i v pasivní 
infrastruktuře v rámci páteřního 
připojení, je zásadní součástí, pokud má 
jít Evropa s dobou v oblasti nových 
inovací, znalostí a služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Moderní optické internetové sítě jsou 
infrastrukturou s klíčovým významem pro 
budoucnost, pokud jde o konektivitu 
evropských společností, zejména malých a 
středních podniků, které si přejí využívat 
cloud computing s cílem zlepšit efektivitu 
nákladů.

(20) Moderní optické internetové sítě jsou 
infrastrukturou s klíčovým významem pro 
budoucnost, pokud jde o konektivitu 
evropských společností, zejména malých a 
středních podniků, které si přejí využívat 
cloud computing s cílem zlepšit efektivitu 
nákladů. S cílem zabránit zdvojení 
infrastruktury a odlivu soukromých 
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investic a s cílem posílit tvorbu kapacit za 
účelem vytvoření nových investičních 
příležitostí a podpory provádění opatření 
na snížení nákladů je třeba přijmout 
opatření ke zlepšení koordinace podpory 
EU pro širokopásmové připojení 
z nástroje pro propojení Evropy a podpory 
širokopásmového připojení ze všech 
ostatních dostupných zdrojů, a to i 
prostřednictvím vnitrostátních plánů pro 
širokopásmové připojení.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Moderní optické internetové sítě jsou 
infrastrukturou s klíčovým významem pro 
budoucnost, pokud jde o konektivitu 
evropských společností, zejména malých a 
středních podniků, které si přejí využívat 
cloud computing s cílem zlepšit efektivitu 
nákladů.

(20) Moderní rychlé internetové sítě jsou 
infrastrukturou s klíčovým významem pro 
budoucnost, pokud jde o konektivitu 
evropských společností, zejména malých a 
středních podniků, které si přejí využívat 
cloud computing s cílem zlepšit efektivitu 
nákladů. V oblasti telekomunikací bude 
zvláštní důraz kladen na opatření v rámci 
podpory cílů zavádění sítí „cloud 
networks“ a ultrarychlých bezdrátových 
sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Strategie Evropa 2020 vyzývá k 
provádění Digitální agendy pro Evropu, jíž 
se zavádí stabilní právní rámec, který má 
stimulovat investice do otevřené a 
konkurenceschopné infrastruktury pro 
vysokorychlostní internet a do 
souvisejících služeb. Evropská rada z 
června 2010 Digitální agendu pro Evropu 
podpořila a vyzvala všechny orgány, aby se 
do jejího plného provádění zapojily.

(21) Strategie Evropa 2020 vyzývá k 
provádění Digitální agendy pro Evropu, jíž 
se zavádí stabilní právní rámec, který má 
stimulovat investice do otevřené a 
konkurenceschopné infrastruktury pro 
vysokorychlostní internet a do 
souvisejících služeb. Evropská rada z 
června 2010 Digitální agendu pro Evropu 
podpořila a vyzvala všechny orgány, aby se 
do jejího plného provádění zapojily. 
Digitální agenda pro Evropu stanoví cíl, 
aby do roku 2020 měly všechny 
domácnosti přístup k vysokorychlostní 
širokopásmové síti o rychlosti 30 Mbs a 
aby 50 % domácností mělo přístup k 
připojení o rychlosti 100 Mbs. 

Or. it

Pozměňovací návrh 170
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Strategie Evropa 2020 vyzývá k 
provádění Digitální agendy pro Evropu, jíž 
se zavádí stabilní právní rámec, který má 
stimulovat investice do otevřené a 
konkurenceschopné infrastruktury pro 
vysokorychlostní internet a do 
souvisejících služeb. Evropská rada z 
června 2010 Digitální agendu pro Evropu 
podpořila a vyzvala všechny orgány, aby 
se do jejího plného provádění zapojily.

(21) Strategie Evropa 2020 vyzývá k 
provádění Digitální agendy pro Evropu, jíž 
se zavádí stabilní právní rámec, který má 
stimulovat investice do otevřené a 
konkurenceschopné infrastruktury pro 
vysokorychlostní internet a do 
souvisejících služeb. Cíle, aby Evropa 
měla do roku 2020 nejrychlejší
širokopásmové připojení na světě, by však 
měly být přezkoumány a upraveny tak, že 
bude cílem, aby do roku 2020 měli všichni 
evropští občané přístup k připojení o 
rychlosti 100 Mbs a 50 % domácností EU 
mělo přístup k připojení o rychlosti 1 
Gbits a vyšší.
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Or. en

Pozměňovací návrh 171
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Strategie Evropa 2020 vyzývá k 
provádění Digitální agendy pro Evropu, jíž 
se zavádí stabilní právní rámec, který má 
stimulovat investice do otevřené a 
konkurenceschopné infrastruktury pro 
vysokorychlostní internet a do 
souvisejících služeb. Evropská rada z 
června 2010 Digitální agendu pro Evropu 
podpořila a vyzvala všechny orgány, aby se 
do jejího plného provádění zapojily.

(21) Strategie Evropa 2020 vyzývá k 
provádění Digitální agendy pro Evropu, jíž 
se zavádí stabilní právní rámec, který má 
stimulovat investice do otevřené a 
konkurenceschopné infrastruktury pro 
vysokorychlostní internet a do 
souvisejících služeb, které budou tvořit 
základ jednotného digitálního trhu. 
Evropská rada z června 2010 Digitální 
agendu pro Evropu podpořila a vyzvala 
všechny orgány, aby se do jejího plného 
provádění zapojily.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) S cílem zajistit 
konkurenceschopnost Evropské unie a 
usnadnit růst evropské ekonomiky služeb 
světového významu, měly by být cíle 
digitální agendy dosaženy do roku 2015 
místo roku 2020.

Or. en
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Pozměňovací návrh 173
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Dne 31. května 2010 Rada dospěla k 
závěru, že by Evropa měla vynaložit 
potřebné zdroje na vytvoření jednotného 
digitálního trhu, který bude založen na 
rychlém a ultrarychlém internetu a 
interoperabilních aplikacích, a uznala, že 
efektivní a konkurenceschopné investice 
do širokopásmových sítí nové generace 
budou důležité pro inovace, nabídku pro 
spotřebitele i pro konkurenceschopnost 
Unie a že mohou zajistit lepší kvalitu 
života díky lepší zdravotní péči, 
bezpečnější dopravě, novým příležitostem 
v oblasti médií a snadnějšímu přístupu ke 
zboží a službám, zejména přes hranice.

(22) Dne 31. května 2010 Rada dospěla k 
závěru, že by Evropa měla vynaložit 
potřebné zdroje na vytvoření jednotného 
digitálního trhu, který bude založen na 
rychlém a ultrarychlém internetu a 
interoperabilních aplikacích, a uznala, že 
efektivní a konkurenceschopné investice 
do širokopásmových sítí nové generace 
budou nezbytné pro inovace, nabídku pro 
spotřebitele i pro konkurenceschopnost 
Unie a že mohou zajistit lepší kvalitu 
života díky lepší zdravotní péči, 
bezpečnější dopravě, novým příležitostem 
v oblasti médií a snadnějšímu přístupu ke 
zboží, službám a znalostem, zejména přes 
hranice.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Ve svém usnesení ze dne 5. května 
2010 vyzývá Evropský parlament 
k investicím do otevřených zdrojů a 
k tomu, aby byla zvláštní pozornost 
věnována vytváření sítí o rychlostech v 
řádu Gbs pro evropské výzkumné instituce 
a univerzity a zajištěn přístup k 
ultrarychlému připojení za dostupnou 
cenu pro malé a střední podniky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 175
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Veřejné investice do rychlých a 
ultrarychlých širokopásmových sítí nesmí 
nepřiměřeným způsobem narušovat 
hospodářskou soutěž ani odrazovat od 
investic. Měly by být používány 
k povzbuzení soukromých investic a pouze 
v případech, kde není o investice 
dostatečný komerční zájem.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
James Elles, Roberts Zīle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Z většiny dostupných výzkumů 
jednoznačně vyplývá, že pozitivní účinky 
investic do infrastruktury informačních a
komunikačních technologií se významně 
násobí, neboť podporují vytváření nových 
pracovních míst a růst, a to 
v dlouhodobém i krátkodobém horizontu, 
neboť takto nepůsobí pouze při stavbě 
vlastní infrastruktury, ale i 
prostřednictvím bezprostředního, silného
a trvalého multiplikačního účinku 
posílené digitální kapacity v celém 
hospodářství, zejména pokud jde o malé 
podniky; naléhavě vyzývá, aby bylo 
veškeré úsilí věnováno nejen určení 
množství prostředků disponibilních 
v rozpočtu Unie, ale rovněž zajištění toho, 
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aby se stávající prostředky přizpůsobily 
výzvě, kterou představují IKT;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Je nezbytné vybudovat silné a 
soudržné celoevropské sítě, které umožní 
digitální přenos opatření ve veřejném 
zájmu, do nichž jsou zapojeni aktéři 
veřejné i občanské společnosti na národní i 
regionální úrovni, přičemž za tímto účelem 
je nezbytné zajistit na úrovni EU 
strukturované financování všech nákladů 
na navržení systému a softwaru i na údržbu 
odolného rozbočovače pro tyto sítě, čímž 
by na rozpočty národních operátorů 
připadly pouze vnitrostátní náklady.

(24) Je nezbytné vybudovat silné a 
soudržné celoevropské sítě, které umožní 
digitální přenos opatření ve veřejném 
zájmu, do nichž jsou zapojeni aktéři 
veřejné i občanské společnosti na národní i 
regionální úrovni, přičemž za tímto účelem 
je nezbytné zajistit na úrovni EU 
strukturované financování všech nákladů 
na navržení systému a softwaru i na údržbu 
odolného rozbočovače pro tyto sítě, čímž 
by na rozpočty národních operátorů 
připadly pouze vnitrostátní náklady. 
Zvláštní priorita by měla být přiznána 
zajištění toho, aby veškerá navržení 
systému a softwaru financovaná 
z veřejných zdrojů byla šířena ve formě 
otevřených a přístupných norem, které 
jsou snadno dostupné a použitelné všemi 
aktéry ve společnosti včetně neziskových, 
a že kód, který vznikne s použitím 
veřejných investic, bude vždy veřejnosti 
přístupný ve formě otevřeného zdroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24



PE496.337v01-00 50/137 AM\912704CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Je nezbytné vybudovat silné a 
soudržné celoevropské sítě, které umožní 
digitální přenos opatření ve veřejném 
zájmu, do nichž jsou zapojeni aktéři 
veřejné i občanské společnosti na národní i 
regionální úrovni, přičemž za tímto účelem 
je nezbytné zajistit na úrovni EU 
strukturované financování všech nákladů 
na navržení systému a softwaru i na údržbu 
odolného rozbočovače pro tyto sítě, čímž 
by na rozpočty národních operátorů 
připadly pouze vnitrostátní náklady.

(24) Je nezbytné vybudovat silné a 
soudržné celoevropské sítě, které umožní 
digitální přenos opatření ve veřejném 
zájmu, do nichž jsou zapojeni aktéři 
veřejné i občanské společnosti na národní i 
regionální úrovni, přičemž za tímto účelem 
je nezbytné zajistit na úrovni EU 
strukturované financování všech nákladů 
na navržení systému a softwaru i na údržbu 
odolného rozbočovače pro tyto sítě, čímž 
by na rozpočty národních operátorů 
připadly pouze vnitrostátní náklady.
S cílem dokončit jednotný digitální trh se 
zajistí úzká spolupráce a koordinace 
činností v rámci nástroje pro propojení 
Evropy s vnitrostátními a regionálními 
činnostmi v oblasti širokopásmového 
připojení.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Je nezbytné vybudovat silné a 
soudržné celoevropské sítě, které umožní 
digitální přenos opatření ve veřejném 
zájmu, do nichž jsou zapojeni aktéři 
veřejné i občanské společnosti na národní i 
regionální úrovni, přičemž za tímto účelem 
je nezbytné zajistit na úrovni EU 
strukturované financování všech nákladů 
na navržení systému a softwaru i na údržbu 
odolného rozbočovače pro tyto sítě, čímž 
by na rozpočty národních operátorů 
připadly pouze vnitrostátní náklady.

(24) Je nezbytné vybudovat silné a 
soudržné celoevropské sítě, které umožní 
digitální přenos opatření ve veřejném 
zájmu, do nichž jsou zapojeni aktéři 
veřejné i občanské společnosti na národní i 
regionální úrovni, přičemž za tímto účelem 
je nezbytné zajistit na úrovni EU 
strukturované financování všech nákladů 
na navržení systému a softwaru i na 
kybernetickou bezpečnost a na údržbu 
odolného rozbočovače pro tyto sítě, čímž 
by na rozpočty národních operátorů 
připadly pouze vnitrostátní náklady.
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Pozměňovací návrh 180
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Pokud budou použity finanční 
nástroje k vytvoření transevropských 
hlavních služeb, mělo by být přednostně 
zajištěno, že služby budou založeny na 
otevřených přístupných normách, které 
umožňují snadný přezkum, získání a 
použití ze strany všech aktérů ve 
společnosti, a že postup tvorby těchto 
norem bude otevřený, transparentní a 
bude zahrnovat co největší počet 
dotčených subjektů, které o to mají zájem, 
včetně neziskových subjektů, a že kód, 
který vznikne s použitím veřejných 
investic, bude vždy veřejnosti přístupný ve 
formě otevřeného zdroje.

Or. en

Odůvodnění

Jednoduché a nezbytné opatření k zajištění interoperability, které zajistí nejvyšší možnou 
pružnost pro přizpůsobení místním a regionálním potřebám prostřednictvím účasti malých a 
středních podniků nebo neziskových subjektů.

Pozměňovací návrh 181
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Zajištění přeshraniční interoperability 
při zavádění velkých projektů 
infrastruktury, zejména na úrovni hlavních 

(27) Zajištění přeshraniční interoperability 
při zavádění velkých projektů 
infrastruktury, zejména na úrovni hlavních 
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služeb, může vyžadovat souběžné zadání 
veřejných zakázek a instalaci zařízení ze 
strany Komise, členských států a/nebo 
jejich příjemců. V těchto případech může 
být nutné přidělit finanční pomoc Unie na 
veřejné zakázky realizované poskytovateli 
infrastruktury v členských státech, a to buď 
jejich jménem, nebo ve spolupráci s 
Komisí. Ustanovení umožňují také 
zajištění z různých zdrojů, které může být 
nezbytné mimo jiné k zajištění 
vícejazyčných provedení, zajištění 
bezpečnosti dodávek a/nebo realizaci 
síťové nadbytečnosti, která se požaduje pro 
odstranění rizika výpadků sítí 
infrastruktury, jež by mohly být způsobeny 
jediným místem, ve kterém k výpadkům 
dochází.

služeb, může vyžadovat souběžné zadání 
veřejných zakázek a instalaci zařízení ze 
strany Komise, členských států a/nebo 
jejich příjemců. V zájmu splnění 
požadavků interoperability by měla být 
dána přednost řešením uplatňujícím 
otevřené a transparentní normy bez 
nároku na licenční poplatky. V těchto 
případech může být nutné přidělit finanční 
pomoc Unie na veřejné zakázky 
realizované poskytovateli infrastruktury v 
členských státech, a to buď jejich jménem, 
nebo ve spolupráci s Komisí. Ustanovení 
umožňují také zajištění z různých zdrojů, 
které může být nezbytné mimo jiné k 
zajištění vícejazyčných provedení, zajištění 
bezpečnosti dodávek a/nebo realizaci 
síťové nadbytečnosti, která se požaduje pro 
odstranění rizika výpadků sítí 
infrastruktury, jež by mohly být způsobeny 
jediným místem, ve kterém k výpadkům 
dochází.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Zajištění přeshraniční interoperability 
při zavádění velkých projektů 
infrastruktury, zejména na úrovni hlavních 
služeb, může vyžadovat souběžné zadání 
veřejných zakázek a instalaci zařízení ze 
strany Komise, členských států a/nebo 
jejich příjemců. V těchto případech může 
být nutné přidělit finanční pomoc Unie na 
veřejné zakázky realizované poskytovateli 
infrastruktury v členských státech, a to buď 
jejich jménem, nebo ve spolupráci s 
Komisí. Ustanovení umožňují také 
zajištění z různých zdrojů, které může být 

(27) Zajištění přeshraniční interoperability 
při zavádění velkých projektů 
infrastruktury, zejména na úrovni hlavních 
služeb, může vyžadovat souběžné zadání 
veřejných zakázek a instalaci zařízení ze 
strany Komise, členských států, regionů, 
místních orgánů a/nebo jejich příjemců. V 
těchto případech může být nutné přidělit 
finanční pomoc Unie na veřejné zakázky 
realizované poskytovateli infrastruktury v 
členských státech nebo v regionech 
s přenesenými pravomocemi, a to buď 
jejich jménem, nebo ve spolupráci s 
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nezbytné mimo jiné k zajištění 
vícejazyčných provedení, zajištění 
bezpečnosti dodávek a/nebo realizaci 
síťové nadbytečnosti, která se požaduje pro 
odstranění rizika výpadků sítí 
infrastruktury, jež by mohly být způsobeny
jediným místem, ve kterém k výpadkům 
dochází.

Komisí. Ustanovení umožňují také 
zajištění z různých zdrojů, které může být 
nezbytné mimo jiné k zajištění 
vícejazyčných provedení, zajištění 
bezpečnosti dodávek a/nebo realizaci 
síťové nadbytečnosti, která se požaduje pro 
odstranění rizika výpadků sítí 
infrastruktury, jež by mohly být způsobeny 
jediným místem, ve kterém k výpadkům 
dochází.

Or. es

Pozměňovací návrh 183
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Všeobecné služby v oblastech 
veřejného zájmu (jako hlavní služby) jsou 
často ovlivněny významnou mírou selhání 
trhu. Faktem je, že oblasti, u nichž se 
plánuje financování, se vztahují k 
poskytování veřejných služeb 
(velkokapacitní zavádění a interoperabilita 
elektronického zdravotnictví, elektronické 
identity a elektronického zadávání 
veřejných zakázek), a proto nejsou od 
počátku definovány jako komerční. Kromě 
toho by v případě financování pouze 
hlavních služeb vznikl problém s 
vytvářením těch správných pobídek na 
úrovni členských států i na regionální 
úrovni k reálnému zavedení služeb 
veřejného zájmu, a to zejména kvůli 
neexistenci pobídky na národní úrovni, 
která by propojovala národní systémy s 
hlavními systémy (a tím rozvíjela 
podmínky pro interoperabilitu a 
přeshraniční služby), a zároveň kvůli tomu, 
že soukromí investoři by zavedení služeb v 
interoperabilních rámcích sami nezajistili.

(28) Všeobecné služby v oblastech 
veřejného zájmu (jako hlavní služby) jsou 
často ovlivněny významnou mírou selhání 
trhu. Faktem je, že oblasti, u nichž se 
plánuje financování, se vztahují k 
poskytování veřejných služeb 
(velkokapacitní zavádění a interoperabilita 
elektronického zdravotnictví, elektronické 
identity a elektronického zadávání 
veřejných zakázek), a proto nejsou od 
počátku definovány jako komerční. Kromě 
toho by v případě financování pouze 
hlavních služeb vznikl problém s 
vytvářením těch správných pobídek na 
úrovni členských států i na regionální 
úrovni k reálnému zavedení služeb 
veřejného zájmu, a to zejména kvůli 
neexistenci pobídky na národní úrovni, 
která by propojovala národní systémy s 
hlavními systémy (a tím rozvíjela 
podmínky pro interoperabilitu a 
přeshraniční služby), a zároveň kvůli tomu, 
že soukromí investoři by zavedení služeb v 
interoperabilních rámcích sami nezajistili. 
Před realizací nových rozsáhlých investic 
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by však měla být pečlivě zvážena řešení 
založená na otevřeném zdroji, která jsou 
již zavedena v mnoha administrativních 
jednotkách v celé Evropě, a potenciál 
jejich rozšíření do dalších 
administrativních jednotek.

Or. en

Odůvodnění

V evropském veřejném sektoru již bylo zavedeno množství úspěšných řešení na základě 
otevřeného zdroje. Za pozornost stojí příklady regionů ve Španělsku a v německém Mnichově. 
Příklady nalezneme i v dalších členských státech jako např. ve městech Eksjo a Rattvik ve
Švédsku. Ještě častěji se setkáváme s částečným použitím řešení založených na otevřeném 
zdroji.

Pozměňovací návrh 184
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Všeobecné služby v oblastech 
veřejného zájmu (jako hlavní služby) jsou 
často ovlivněny významnou mírou selhání 
trhu. Faktem je, že oblasti, u nichž se 
plánuje financování, se vztahují k 
poskytování veřejných služeb 
(velkokapacitní zavádění a interoperabilita 
elektronického zdravotnictví, elektronické 
identity a elektronického zadávání 
veřejných zakázek), a proto nejsou od 
počátku definovány jako komerční. Kromě 
toho by v případě financování pouze 
hlavních služeb vznikl problém s 
vytvářením těch správných pobídek na 
úrovni členských států i na regionální 
úrovni k reálnému zavedení služeb 
veřejného zájmu, a to zejména kvůli 
neexistenci pobídky na národní úrovni, 
která by propojovala národní systémy s 
hlavními systémy (a tím rozvíjela 
podmínky pro interoperabilitu a 

(28) Všeobecné služby v oblastech 
veřejného zájmu (jako hlavní služby) jsou 
často ovlivněny významnou mírou selhání 
trhu. Faktem je, že oblasti, u nichž se 
plánuje financování, se vztahují k 
poskytování veřejných služeb 
(velkokapacitní zavádění a interoperabilita 
elektronického zdravotnictví, elektronické 
identity a elektronického zadávání 
veřejných zakázek, elektronického 
vzdělávání), a proto nejsou od počátku 
definovány jako komerční. Kromě toho by 
v případě financování pouze hlavních 
služeb vznikl problém s vytvářením těch 
správných pobídek na úrovni členských 
států i na regionální úrovni k reálnému 
zavedení služeb veřejného zájmu, a to 
zejména kvůli neexistenci pobídky na 
národní úrovni, která by propojovala 
národní systémy s hlavními systémy (a tím 
rozvíjela podmínky pro interoperabilitu a



AM\912704CS.doc 55/137 PE496.337v01-00

CS

přeshraniční služby), a zároveň kvůli tomu, 
že soukromí investoři by zavedení služeb v 
interoperabilních rámcích sami nezajistili.

přeshraniční služby), a zároveň kvůli tomu, 
že soukromí investoři by zavedení služeb v 
interoperabilních rámcích sami nezajistili.

Or. it

Pozměňovací návrh 185
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Všeobecné služby v oblastech 
veřejného zájmu (jako hlavní služby) jsou 
často ovlivněny významnou mírou selhání 
trhu. Faktem je, že oblasti, u nichž se 
plánuje financování, se vztahují k 
poskytování veřejných služeb 
(velkokapacitní zavádění a interoperabilita 
elektronického zdravotnictví, elektronické 
identity a elektronického zadávání 
veřejných zakázek), a proto nejsou od 
počátku definovány jako komerční. Kromě 
toho by v případě financování pouze 
hlavních služeb vznikl problém s 
vytvářením těch správných pobídek na 
úrovni členských států i na regionální 
úrovni k reálnému zavedení služeb 
veřejného zájmu, a to zejména kvůli 
neexistenci pobídky na národní úrovni, 
která by propojovala národní systémy s 
hlavními systémy (a tím rozvíjela 
podmínky pro interoperabilitu a 
přeshraniční služby), a zároveň kvůli tomu, 
že soukromí investoři by zavedení služeb v 
interoperabilních rámcích sami nezajistili.

(28) Všeobecné služby v oblastech 
veřejného zájmu (jako hlavní služby) jsou 
často ovlivněny významnou mírou selhání 
trhu. Faktem je, že oblasti, u nichž se 
plánuje financování, se vztahují k 
poskytování veřejných služeb 
(velkokapacitní zavádění a interoperabilita 
elektronického zdravotnictví, elektronické 
identity a elektronického zadávání 
veřejných zakázek a digitalizace 
evropských kulturních sbírek), a proto 
nejsou od počátku definovány jako 
komerční. Kromě toho by v případě 
financování pouze hlavních služeb vznikl 
problém s vytvářením těch správných 
pobídek na úrovni členských států i na 
regionální úrovni k reálnému zavedení 
služeb veřejného zájmu, a to zejména kvůli 
neexistenci pobídky na národní úrovni, 
která by propojovala národní systémy s 
hlavními systémy (a tím rozvíjela 
podmínky pro interoperabilitu a 
přeshraniční služby), a zároveň kvůli tomu, 
že soukromí investoři by zavedení služeb v 
interoperabilních rámcích sami nezajistili.

Or. ro

Pozměňovací návrh 186
Pilar del Castillo Vera
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Všeobecné služby v oblastech 
veřejného zájmu (jako hlavní služby) jsou 
často ovlivněny významnou mírou selhání 
trhu. Faktem je, že oblasti, u nichž se 
plánuje financování, se vztahují k 
poskytování veřejných služeb 
(velkokapacitní zavádění a interoperabilita 
elektronického zdravotnictví, elektronické 
identity a elektronického zadávání 
veřejných zakázek), a proto nejsou od 
počátku definovány jako komerční. Kromě 
toho by v případě financování pouze 
hlavních služeb vznikl problém s 
vytvářením těch správných pobídek na 
úrovni členských států i na regionální 
úrovni k reálnému zavedení služeb 
veřejného zájmu, a to zejména kvůli 
neexistenci pobídky na národní úrovni, 
která by propojovala národní systémy s 
hlavními systémy (a tím rozvíjela 
podmínky pro interoperabilitu a 
přeshraniční služby), a zároveň kvůli tomu, 
že soukromí investoři by zavedení služeb v 
interoperabilních rámcích sami nezajistili.

(28) Všeobecné služby v oblastech 
veřejného zájmu (jako hlavní služby) jsou 
často ovlivněny významnou mírou selhání 
trhu. Faktem je, že oblasti, u nichž se 
plánuje financování, se vztahují k 
poskytování veřejných služeb 
(velkokapacitní zavádění a interoperabilita 
elektronického zdravotnictví, elektronické 
identity a elektronického zadávání 
veřejných zakázek), a proto nejsou od
počátku definovány jako komerční. Kromě 
toho by v případě financování pouze 
hlavních služeb vznikl problém s 
vytvářením těch správných pobídek na 
úrovni členských států i na regionální 
úrovni k reálnému zavedení služeb 
veřejného zájmu, a to zejména kvůli 
neexistenci pobídky na národní úrovni, 
která by propojovala národní systémy s 
hlavními systémy (a tím rozvíjela 
podmínky pro interoperabilitu a 
přeshraniční služby), a zároveň kvůli tomu, 
že soukromí investoři by zavedení služeb v 
interoperabilních rámcích sami nezajistili. 
Projekty společného zájmu související 
s poskytováním přeshraničních služeb 
elektronické správy by měly zohledňovat 
25 doporučení Evropského rámce 
interoperability evropských veřejných 
služeb, který řeší konkrétní požadavky 
v oblasti interoperability.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Všeobecné služby v oblastech 
veřejného zájmu (jako hlavní služby) jsou 
často ovlivněny významnou mírou selhání 
trhu. Faktem je, že oblasti, u nichž se 
plánuje financování, se vztahují k 
poskytování veřejných služeb 
(velkokapacitní zavádění a interoperabilita 
elektronického zdravotnictví, elektronické 
identity a elektronického zadávání 
veřejných zakázek), a proto nejsou od 
počátku definovány jako komerční. Kromě 
toho by v případě financování pouze 
hlavních služeb vznikl problém s 
vytvářením těch správných pobídek na 
úrovni členských států i na regionální 
úrovni k reálnému zavedení služeb 
veřejného zájmu, a to zejména kvůli 
neexistenci pobídky na národní úrovni, 
která by propojovala národní systémy s 
hlavními systémy (a tím rozvíjela 
podmínky pro interoperabilitu a 
přeshraniční služby), a zároveň kvůli tomu, 
že soukromí investoři by zavedení služeb v 
interoperabilních rámcích sami nezajistili.

(28) Všeobecné služby v oblastech 
veřejného zájmu (jako hlavní služby) jsou 
často ovlivněny významnou mírou selhání 
trhu. Faktem je, že oblasti, u nichž se 
plánuje financování, se vztahují k 
poskytování veřejných služeb 
(velkokapacitní zavádění a interoperabilita 
elektronického zdravotnictví, elektronické 
identity, elektronické správy, 
elektronického vzdělávání a 
elektronického zadávání veřejných 
zakázek), a proto nejsou od počátku 
definovány jako komerční. Kromě toho by 
v případě financování pouze hlavních 
služeb vznikl problém s vytvářením těch 
správných pobídek na úrovni členských 
států i na regionální úrovni k reálnému 
zavedení služeb veřejného zájmu, a to 
zejména kvůli neexistenci pobídky na 
národní úrovni, která by propojovala 
národní systémy s hlavními systémy (a tím 
rozvíjela podmínky pro interoperabilitu a 
přeshraniční služby), a zároveň kvůli tomu, 
že soukromí investoři by zavedení služeb v 
interoperabilních rámcích sami nezajistili.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Zavádění přeshraničních služeb 
vytvořením elektronických postupů pro 
stěhování z jedné evropské země do druhé 
umožní elektronické vyřizování veškerých 
nezbytných administrativních postupů, 
usnadní mobilitu evropských občanů a 
celý postup zlevní. Díky tomu budou moci 
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tyto služby usnadnit možnosti práce, 
studia a pobytu v kterémkoli členském 
státě, které evropští občané mají, a to 
prostřednictvím jednotných kontaktních 
míst umožňujících registraci změny 
adresy u kteréhokoliv orgánu veřejné 
správy v cílové zemi (orgány místní 
správy, školy, lékaři, policie atd.) 
s elektronickou totožností ověřenou ve 
výchozí zemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Ádám Kósa, Erik Bánki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Horizont 2020 – budoucí rámcový 
program pro výzkum a inovace se bude 
zaměřovat kromě jiného na řešení 
společenských problémů (např. 
inteligentní, zelená a integrovaná doprava, 
bezpečná, čistá a účinná energie a zdraví, 
správa a udržitelný rozvoj prostřednictvím 
informačních a komunikačních 
technologií), aby tak bylo možné přímo 
reagovat na problémy zjištěné ve strategii 
Evropa 2020 tím, že se podpoří činnosti 
pokrývající celé spektrum od výzkumu až 
po trh. Horizont 2020 bude podporovat 
všechny fáze inovačního řetězce, zejména 
činnosti blíže k trhu, včetně inovativních 
finančních nástrojů. S cílem dosáhnout 
většího dopadu financování Unie a zajistit 
soudržnost vytvoří nástroj pro propojení 
Evropy úzké synergie právě s Horizontem 
2020.

(30) Horizont 2020 – budoucí rámcový 
program pro výzkum a inovace se bude 
zaměřovat kromě jiného na řešení 
společenských problémů (např. 
inteligentní, zelená, dostupná a 
integrovaná doprava, bezpečná, čistá a 
účinná energie a zdraví, správa a udržitelný 
rozvoj prostřednictvím informačních a 
komunikačních technologií), aby tak bylo 
možné přímo reagovat na problémy 
zjištěné ve strategii Evropa 2020 tím, že se 
podpoří činnosti pokrývající celé spektrum 
od výzkumu až po trh. Horizont 2020 bude 
podporovat všechny fáze inovačního 
řetězce, zejména činnosti blíže k trhu, 
včetně inovativních finančních nástrojů. S 
cílem dosáhnout většího dopadu 
financování Unie a zajistit soudržnost 
vytvoří nástroj pro propojení Evropy úzké 
synergie právě s Horizontem 2020.

Or. en
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Odůvodnění

Vhledem k jevům, jako je 80 milionů evropských občanů s postižením, stárnutí populace a 
otázky životního prostředí, přestavuje dostupnost dopravy jeden ze zásadních společenských 
problémů.

Pozměňovací návrh 190
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Horizont 2020 – budoucí rámcový 
program pro výzkum a inovace se bude 
zaměřovat kromě jiného na řešení 
společenských problémů (např. 
inteligentní, zelená a integrovaná doprava, 
bezpečná, čistá a účinná energie a zdraví, 
správa a udržitelný rozvoj prostřednictvím 
informačních a komunikačních 
technologií), aby tak bylo možné přímo 
reagovat na problémy zjištěné ve strategii 
Evropa 2020 tím, že se podpoří činnosti 
pokrývající celé spektrum od výzkumu až 
po trh. Horizont 2020 bude podporovat 
všechny fáze inovačního řetězce, zejména 
činnosti blíže k trhu, včetně inovativních 
finančních nástrojů. S cílem dosáhnout 
většího dopadu financování Unie a zajistit 
soudržnost vytvoří nástroj pro propojení 
Evropy úzké synergie právě s Horizontem 
2020.

(30) Horizont 2020 – budoucí rámcový 
program pro výzkum a inovace se bude 
zaměřovat kromě jiného na řešení 
společenských problémů (např. 
inteligentní, zelená a integrovaná doprava, 
bezpečná, čistá a účinná energie a zdraví, 
správa a udržitelný rozvoj prostřednictvím 
informačních a komunikačních
technologií), aby tak bylo možné přímo 
reagovat na problémy zjištěné ve strategii 
Evropa 2020 tím, že se podpoří činnosti 
pokrývající celé spektrum od výzkumu až 
po trh. Horizont 2020 bude podporovat 
všechny fáze inovačního řetězce, zejména 
činnosti blíže k trhu, včetně inovativních 
finančních nástrojů. Dále sleduje stejné 
cíle při řešení těchto společenských 
problémů Evropský inovační a 
technologický institut, který se zaměřuje 
na využití výsledků výzkumu a vývoj 
inovativních produktů a služeb. S cílem 
dosáhnout většího dopadu financování 
Unie a zajistit soudržnost vytvoří nástroj 
pro propojení Evropy úzké synergie právě 
s Horizontem 2020 a s Evropským 
inovačním a technologickým institutem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 191
Sabine Wils

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Fiskální opatření v mnoha členských 
státech přimějí nebo už přiměly veřejné 
orgány k tomu, aby přehodnotily své 
programy investic do infrastruktur. V této 
souvislosti byla partnerství veřejného a 
soukromého sektoru pokládána za účinný 
způsob, jak uskutečnit projekty 
infrastruktury, které zajistí dosažení 
politických cílů, jako je boj proti změně 
klimatu, podpora alternativních zdrojů 
energie, jakož i účinné využívání energie a 
zdrojů, podpora udržitelné dopravy a 
zavádění širokopásmových sítí. Ve svém 
sdělení o partnerství veřejného a 
soukromého sektoru ze dne 19. listopadu 
2009 se Komise zavázala, že zlepší přístup 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru k finančním prostředkům 
rozšířením oblasti působnosti stávajících 
finančních nástrojů.

(33) Fiskální opatření v mnoha členských 
státech přimějí nebo už přiměly veřejné 
orgány k tomu, aby přehodnotily své 
programy investic do infrastruktur, které 
zajistí dosažení politických cílů, jako je boj 
proti změně klimatu, podpora 
alternativních zdrojů energie, jakož i 
účinné využívání energie a zdrojů, podpora 
udržitelné dopravy a zavádění 
širokopásmových sítí.

Or. en

Odůvodnění

Je namístě ponechat zmínku o pozitivním účinku fiskálních opatření členských států, avšak 
pozitivní dopad partnerství veřejného a soukromého sektoru není zdaleka prokázán.

Pozměňovací návrh 192
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Fiskální opatření v mnoha členských 
státech přimějí nebo už přiměly veřejné 

(33) Fiskální opatření v mnoha členských 
státech nebo regionech s přenesenými 
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orgány k tomu, aby přehodnotily své 
programy investic do infrastruktur. V této 
souvislosti byla partnerství veřejného a 
soukromého sektoru pokládána za účinný 
způsob, jak uskutečnit projekty 
infrastruktury, které zajistí dosažení 
politických cílů, jako je boj proti změně 
klimatu, podpora alternativních zdrojů 
energie, jakož i účinné využívání energie a 
zdrojů, podpora udržitelné dopravy a 
zavádění širokopásmových sítí. Ve svém 
sdělení o partnerství veřejného a 
soukromého sektoru ze dne 19. listopadu 
2009 se Komise zavázala, že zlepší přístup 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru k finančním prostředkům 
rozšířením oblasti působnosti stávajících 
finančních nástrojů.

pravomocemi přimějí nebo už přiměly 
veřejné orgány k tomu, aby přehodnotily 
své programy investic do infrastruktur. V 
této souvislosti byla partnerství veřejného a 
soukromého sektoru pokládána za účinný 
způsob, jak uskutečnit projekty 
infrastruktury, které zajistí dosažení 
politických cílů, jako je boj proti změně 
klimatu, podpora alternativních zdrojů 
energie, jakož i účinné využívání energie a 
zdrojů, podpora udržitelné dopravy a 
zavádění širokopásmových sítí. Ve svém 
sdělení o partnerství veřejného a 
soukromého sektoru ze dne 19. listopadu 
2009 se Komise zavázala, že zlepší přístup 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru k finančním prostředkům 
rozšířením oblasti působnosti stávajících 
finančních nástrojů.

Or. es

Pozměňovací návrh 193
Sabine Wils

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Přestože většinu objemu investic v 
rámci strategie Evropa 2020 lze získat na 
trhu a prostřednictvím regulačních 
opatření, výzvy v oblasti financování si 
žádají veřejné intervence a unijní podporu 
prostřednictvím grantů a inovativních 
finančních nástrojů. Finanční nástroje by 
se měly používat k řešení konkrétních 
tržních potřeb v souladu s cíli nástroje pro 
propojení Evropy a neměly by vytlačovat 
financování ze soukromých zdrojů. Před 
rozhodnutím o používání finančních 
nástrojů by měla Komise provést 
předběžné hodnocení těchto nástrojů.

(34) Přestože většinu objemu investic v 
rámci strategie Evropa 2020 lze získat 
prostřednictvím specifických regulačních 
opatření, výzvy v oblasti financování si 
žádají veřejné intervence a unijní podporu 
prostřednictvím grantů a inovativních 
finančních nástrojů. Dříve než bude 
rozhodnuto o použití těchto finančních 
nástrojů, měla by Komise s pomocí 
dotčených členských států a příslušných 
orgánů EU provést předběžné hodnocení 
těchto nástrojů.

Or. en
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Odůvodnění

Použití inovativních finančních nástrojů by mělo předcházet důkladné předběžné hodnocení.

Pozměňovací návrh 194
Michael Cramer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) S cílem zajistit rovné podmínky pro 
dopravní projekty, které již povinně 
uplatňují zásadu „uživatel platí“ na straně 
jedné, a projekty, které od uživatelů 
nevybírají žádné poplatky na straně 
druhé, by měla Unie poskytovat 
financování prostřednictvím grantů 
rovněž na projekty v oblasti dopravy, které 
vytvářejí příjem.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) Fiskální opatření v členských 
státech by měla přimět veřejné orgány 
k podpoře obnovitelných zdrojů energie, 
energetické účinnosti a účinného 
využívání zdrojů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 196
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) V zájmu co nejlepšího využití 
rozpočtu EU ve formě grantů by měly být 
tyto prostředky vyhrazeny na projekty, 
které vytváří minimální příjem nebo 
nevytváří žádný příjem, s výjimkou 
dopravních projektů, které vybírají 
poplatky za infrastrukturu.

Or. en

Odůvodnění

Podle nařízení ES č. 2001/14 musí provozovatelé železnic v celé Evropě platit poplatky za 
přístup na infrastrukturu za používání železniční infrastruktury. Tyto příjmy mohou 
v některých případech pokrýt náklady spojené s údržbou, nikoli však modernizaci a stavbu 
nové infrastruktury. Na železniční infrastrukturu se proto musí v tomto ohledu vztahovat 
výjimka. Omezení grantů na projekty, které vytváří minimální příjem nebo nevytváří žádný 
příjem, přitom zabrání EU ve spolufinancování projektů určených pro výběr mýtného na 
infrastrukturách silniční dopravy, což jeden z hlavních cílů bílé knihy o dopravě.

Pozměňovací návrh 197
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) Fiskální opatření v mnoha 
členských státech a regionech 
s přenesenou pravomocí přimějí nebo už 
přiměly veřejné orgány k tomu, aby 
přehodnotily své programy investic do 
infrastruktur. V této souvislosti byla 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru pokládána za účinný způsob, jak 
uskutečnit projekty infrastruktury, které 
zajistí dosažení cílů, jako je boj proti 
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změně klimatu, podpora alternativních 
zdrojů energie a účinné využívání energie 
a zdrojů, podpora udržitelné dopravy a 
zavádění širokopásmových sítí. Ve svém 
sdělení o partnerství veřejného a 
soukromého sektoru ze dne 19. listopadu 
2009 se Komise zavázala, že zlepší přístup 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru k finančním prostředkům 
rozšířením oblasti působnosti stávajících 
finančních nástrojů.

Or. es

Pozměňovací návrh 198
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) V přezkumu rozpočtu EU bylo 
zdůrazněno, že pravidlem pro projekty s 
dlouhodobým komerčním potenciálem by 
mělo využívání finančních prostředků Unie 
v partnerství s finančním a bankovním 
sektorem, zejména Evropskou investiční 
bankou (EIB) a veřejnými finančními 
institucemi členských států, ale také ve 
spolupráci s jinými mezinárodními 
finančními institucemi a soukromým 
finančním sektorem.

(35) V přezkumu rozpočtu EU bylo 
zdůrazněno, že pravidlem pro projekty s 
dlouhodobým komerčním potenciálem by 
mělo využívání finančních prostředků Unie 
v partnerství s finančním a bankovním 
sektorem, zejména Evropskou investiční 
bankou (EIB) a veřejnými finančními 
institucemi členských států, ale také ve 
spolupráci s jinými mezinárodními 
finančními institucemi a soukromým 
finančním sektorem, a to na vnitrostátní a 
regionální úrovni. Dohody o partnerství 
musí klást důraz na místní znalosti a 
vymezovat vztahy mezi projekty a 
finančními zprostředkovateli. 

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Catherine Trautmann
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) V přezkumu rozpočtu EU bylo 
zdůrazněno, že pravidlem pro projekty s 
dlouhodobým komerčním potenciálem by 
mělo využívání finančních prostředků Unie 
v partnerství s finančním a bankovním 
sektorem, zejména Evropskou investiční 
bankou (EIB) a veřejnými finančními 
institucemi členských států, ale také ve 
spolupráci s jinými mezinárodními 
finančními institucemi a soukromým 
finančním sektorem.

(35) V přezkumu rozpočtu EU bylo 
zdůrazněno, že pravidlem pro projekty s 
dlouhodobým komerčním potenciálem by 
mělo využívání finančních prostředků Unie 
v partnerství s finančním a bankovním 
sektorem, zejména Evropskou investiční 
bankou (EIB) a veřejnými finančními 
institucemi členských států, ale také ve 
spolupráci s jinými mezinárodními 
finančními institucemi a soukromým 
finančním sektorem, a to na vnitrostátní a 
regionální úrovni. Dohody o partnerství 
musí klást důraz na místní znalosti a 
vymezovat vztahy mezi projekty a 
finančními zprostředkovateli. 

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Sabine Wils

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Ve strategii Evropa 2020 se Komise 
zavázala mobilizovat finanční nástroje 
Unie v rámci jednotné strategie 
financování, jež pro účely infrastruktur 
spojí finanční prostředky Unie a veřejné i 
soukromé finanční prostředky členských 
států. Vychází se z toho, že v mnoha 
případech lze neoptimální investiční 
situace a nedokonalosti trhu řešit účinněji 
finančními nástroji než granty.

(36) Ve strategii Evropa 2020 se Komise 
zavázala mobilizovat finanční nástroje 
Unie v rámci jednotné strategie 
financování, jež pro účely infrastruktur 
spojí finanční prostředky Unie a veřejné i 
soukromé finanční prostředky členských 
států. Vychází se z toho, že v konkrétních 
individuálně posuzovaných případech lze 
neoptimální investiční situace řešit účinněji 
finančními nástroji než granty.

Or. en
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Odůvodnění

Použití jiných finančních nástrojů než grantů by mělo být individuálně posuzováno s cílem co 
nejlépe stanovit konkrétní investiční potřeby.

Pozměňovací návrh 201
Antonio Cancian

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Ve strategii Evropa 2020 se Komise 
zavázala mobilizovat finanční nástroje 
Unie v rámci jednotné strategie 
financování, jež pro účely infrastruktur 
spojí finanční prostředky Unie a veřejné i 
soukromé finanční prostředky členských 
států. Vychází se z toho, že v mnoha 
případech lze neoptimální investiční 
situace a nedokonalosti trhu řešit účinněji 
finančními nástroji než granty.

(36) Ve strategii Evropa 2020 se Komise 
zavázala mobilizovat finanční nástroje 
Unie s dostačenými prostředky na 
podporu jednotné strategie financování, jež 
pro účely infrastruktur spojí finanční 
prostředky Unie a veřejné i soukromé 
finanční prostředky členských států. 
Vychází se z toho, že v mnoha případech 
lze neoptimální investiční situace a 
nedokonalosti trhu řešit účinněji 
finančními nástroji než granty.

Or. it

Pozměňovací návrh 202
Philippe De Backer, Phil Bennion

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37a) Tyto inovativní finanční nástroje, 
jako např. projektové dluhopisy, mohou 
podpořit financování dopravní 
infrastruktury s evropskou přidanou 
hodnotou. Jejich využívání by proto 
v zájmu co nejúčinnějšího využívání 
evropského rozpočtu mělo být rozhodně 
podporováno.
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Or. en

Pozměňovací návrh 203
András Gyürk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Ačkoliv většina finančních nástrojů 
by měla být pro všechna odvětví společná, 
některé se mohou zvláště zaměřovat na 
jednotlivá odvětví. Útvary Komise 
odhadují, že zatímco finanční podpora 
širokopásmových sítí by spočívala 
především na finančních nástrojích, 
v oblasti dopravy a energetiky by objem 
prostředků z unijního rozpočtu potřebný na 
finanční nástroje neměl překročit 2 
miliardy EUR u dopravy a 1 miliardu EUR 
u energetiky.

(38) Při výběru nejúčinnější formy 
finanční pomoci by měly být důkladně 
zváženy vlastnosti způsobilých projektů 
specifické pro jednotlivá odvětví a 
projekty. Útvary Komise odhadují, že 
zatímco finanční podpora 
širokopásmových sítí by spočívala 
především na finančních nástrojích, v 
oblasti dopravy a energetiky by objem 
prostředků z unijního rozpočtu potřebný na 
finanční nástroje neměl překročit 2 
miliardy EUR u dopravy a 1 miliardu EUR 
u energetiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Ačkoliv většina finančních nástrojů by 
měla být pro všechna odvětví společná, 
některé se mohou zvláště zaměřovat na 
jednotlivá odvětví. Útvary Komise 
odhadují, že zatímco finanční podpora 
širokopásmových sítí by spočívala 
především na finančních nástrojích, v 
oblasti dopravy a energetiky by objem 
prostředků z unijního rozpočtu potřebný na 
finanční nástroje neměl překročit 2 

Netýká se českého znění.
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miliardy EUR u dopravy a 1 miliardu EUR 
u energetiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Ačkoliv většina finančních nástrojů 
by měla být pro všechna odvětví společná, 
některé se mohou zvláště zaměřovat na 
jednotlivá odvětví. Útvary Komise 
odhadují, že zatímco finanční podpora 
širokopásmových sítí by spočívala
především na finančních nástrojích, v 
oblasti dopravy a energetiky by objem 
prostředků z unijního rozpočtu potřebný na 
finanční nástroje neměl překročit 2 
miliardy EUR u dopravy a 1 miliardu 
EUR u energetiky.

(38) Finanční podpora v oblasti energetiky 
by měla spočívat především na finančních 
nástrojích, objem prostředků z unijního 
rozpočtu potřebný na finanční nástroje v 
oblasti energetiky by neměl být menší než 
8,2 miliardy EUR, přičemž granty na 
studie a práce by neměly přesahovat 0,9 
miliardy EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Antonio Cancian

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38a) V oblasti silniční dopravy a v zájmu 
zvýšení finanční odpovědnosti zadavatelů 
projektů – a rovněž v zájmu splnění 
kritérií, která požaduje EIB u žádostí o 
pomoc v rámci finančních nástrojů, jež 
vyžadují stabilní stav financí umožňující 
vytvoření účinného a dobře fungujícího 
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trhu – by navíc měla být zvážena možnost 
sjednocení stávajících koncesí v rámci sítě 
TEN-T.

Or. it

Odůvodnění

The current financial crisis has made investors highly selective and investments very scarce, 
especially for large network infrastructures. The higher cost of capital for banks themselves is 
generating direct repercussions on market base interest rates and the changes to the costs 
and availability of credit are adversely affecting the use of project financing. There is an 
ongoing effort to try to involve private capital in the financing and construction of public 
investments: this is why there is now an impelling need to rebuild "critical mass" for all 
investments. It could be useful to carry out the reunification of different and contiguous road 
sections, thus making it possible to use the profit generating capacity of some of the road 
sections to continue the construction of other sections, and to ensure their continuous 
improvement, by guaranteeing high standards of safety and quality for the benefit of the 
users.

Pozměňovací návrh 207
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Pro zajištění odvětvové diverzifikace 
příjemců finančních nástrojů i povzbuzení 
postupné zeměpisné diverzifikace napříč
členskými státy by měla Komise v 
partnerství s Evropskou investiční bankou 
prostřednictvím společných iniciativ, 
například Evropského odborného centra 
pro partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a Jaspers, poskytovat členským 
státům podporu při rozvoji odpovídajícího 
seznamu projektů, u kterých by 
financování přicházelo v úvahu.

(39) Pro zajištění odvětvové diverzifikace 
příjemců finančních nástrojů i povzbuzení 
zeměpisné diverzifikace mezi členskými 
státy a evropskými regiony by měla 
Komise v partnerství s Evropskou 
investiční bankou prostřednictvím 
společných iniciativ, například Evropského 
odborného centra pro partnerství veřejného 
a soukromého sektoru a Jaspers, 
poskytovat členským státům podporu při 
rozvoji odpovídajícího seznamu projektů, u 
kterých by financování přicházelo v úvahu.

Or. pt

Odůvodnění

Zeměpisná a odvětvová diverzifikace finančních nástrojů by neměla být zajištěna pouze 
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v rámci 27 členských států EU, ale rovněž mezi regiony EU.

Pozměňovací návrh 208
Sabine Wils

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Pro zajištění odvětvové diverzifikace 
příjemců finančních nástrojů i povzbuzení 
postupné zeměpisné diverzifikace napříč 
členskými státy by měla Komise v 
partnerství s Evropskou investiční bankou 
prostřednictvím společných iniciativ, 
například Evropského odborného centra 
pro partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a Jaspers, poskytovat členským 
státům podporu při rozvoji odpovídajícího 
seznamu projektů, u kterých by 
financování přicházelo v úvahu.

(39) Pro zajištění odvětvové diverzifikace 
příjemců finančních nástrojů i povzbuzení 
postupné zeměpisné diverzifikace napříč 
členskými státy, které žádají o pomoc 
v rámci těchto finančních nástrojů, by 
měla Komise v partnerství s Evropskou 
investiční bankou poskytovat těmto 
členským státům podporu při rozvoji 
odpovídajícího seznamu projektů, u 
kterých by financování přicházelo v úvahu.

Or. en

Odůvodnění

Vypracování konkrétního seznamu projektů pro financování prostřednictvím partnerství 
veřejného a soukromého sektoru by mělo být podmíněno požadavkem ze strany členských 
států při přijímání vlastních finančních rozhodnutí v rámci předkládání návrhů projektů.

Pozměňovací návrh 209
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Vzhledem k podmínkám pro finanční 
nástroje by mohla vyvstat nutnost zařadit 
do pracovních programů další požadavky, 
například k zajištění hospodářské soutěže 
na trzích s ohledem na vývoj politik Unie, 
technický rozvoj a jiné faktory, jež se 

(40) Vzhledem k podmínkám pro finanční 
nástroje by mohla vyvstat nutnost zařadit 
do pracovních programů další požadavky, 
například k zajištění
konkurenceschopného a spravedlivého
vnitřního trhu s ohledem na vývoj politik 
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mohou ukázat jako relevantní. Unie, technický rozvoj a jiné faktory, jež se 
mohou ukázat jako relevantní.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Víceleté plánování podpory z nástroje 
pro propojení Evropy by se mělo zaměřit 
na podporu priorit Unie tím, že zajistí 
dostupnost nezbytných finančních zdrojů a 
jednotnost a kontinuitu společného postupu 
Unie a členských států. U návrhů podaných 
po provedení prvního víceletého 
pracovního programu v odvětví dopravy by 
se náklady mohly stát způsobilými
počínaje 1. lednem 2014 tak, aby byla 
zajištěna kontinuita projektů, na které se už 
uplatňuje nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 680/2007 ze dne 20. června 
2007, kterým se stanoví obecná pravidla 
pro poskytování finanční pomoci 
Společenství v oblasti transevropských 
dopravních a energetických sítí.

(41) Víceleté plánování podpory z nástroje 
pro propojení Evropy by se mělo zaměřit 
na podporu priorit Unie tím, že zajistí 
dostupnost nezbytných finančních zdrojů a 
jednotnost, spravedlnost a kontinuitu 
společného postupu Unie a členských států. 
U návrhů podaných po provedení prvního 
víceletého pracovního programu v odvětví 
dopravy by se náklady mohly stát 
způsobilými počínaje 1. lednem 2014 tak, 
aby byla zajištěna kontinuita projektů, na 
které se už uplatňuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 680/2007 ze dne 
20. června 2007, kterým se stanoví obecná 
pravidla pro poskytování finanční pomoci 
Společenství v oblasti transevropských 
dopravních a energetických sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Víceleté plánování podpory z nástroje 
pro propojení Evropy by se mělo zaměřit 
na podporu priorit Unie tím, že zajistí 

(41) Víceleté plánování podpory z nástroje 
pro propojení Evropy by se mělo zaměřit 
na podporu priorit Unie tím, že zajistí 
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dostupnost nezbytných finančních zdrojů a 
jednotnost a kontinuitu společného postupu 
Unie a členských států. U návrhů podaných 
po provedení prvního víceletého 
pracovního programu v odvětví dopravy by 
se náklady mohly stát způsobilými 
počínaje 1. lednem 2014 tak, aby byla 
zajištěna kontinuita projektů, na které se už 
uplatňuje nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 680/2007 ze dne 20. června 
2007, kterým se stanoví obecná pravidla 
pro poskytování finanční pomoci 
Společenství v oblasti transevropských 
dopravních a energetických sítí.

dostupnost nezbytných finančních zdrojů a 
jednotnost, transparentnost a kontinuitu 
společného postupu Unie a členských států. 
U návrhů podaných po provedení prvního 
víceletého pracovního programu v odvětví 
dopravy by se náklady mohly stát 
způsobilými počínaje 1. lednem 2014 tak, 
aby byla zajištěna kontinuita projektů, na 
které se už uplatňuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 680/2007 ze dne 
20. června 2007, kterým se stanoví obecná 
pravidla pro poskytování finanční pomoci 
Společenství v oblasti transevropských 
dopravních a energetických sítí.

Or. es

Pozměňovací návrh 212
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42a) Vzhledem k omezenému množství 
zdrojů dostupných na úrovni Unie je v 
zájmu dosažení požadovaného účinku 
nezbytné soustředit se na projekty 
s nejvyšší evropskou přidanou hodnotou. 
V odvětví dopravy by proto podpora EU 
měla být vyčleněna na hlavní síť (zejména 
na koridory hlavní sítě) a projekty 
společného zájmu v oblasti systémů řízení 
dopravy. V odvětví energetiky by se 
finanční pomoc měla zaměřit na 
dokončení vnitřního trhu s energií, 
zajištění bezpečnosti dodávek, zajištění 
přenosu energie z obnovitelných zdrojů 
z místa výroby do místa největší poptávky 
a úložišť a na přilákání soukromých 
investic. V telekomunikačním sektoru by 
měla být finanční podpora zacílena 
primárně na projekty, které vytvářejí 
poptávku pro širokopásmové sítě, včetně 
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vybudování evropské infrastruktury pro 
digitální služby, což by mělo naopak 
stimulovat investice při zavádění 
širokopásmových sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Michael Cramer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Komise by měla k posouzení účelnosti 
a účinnosti financování a jejich vlivu na 
celkové cíle nástroje pro propojení Evropy 
a priority strategie Evropa 2020 provést 
posouzení jejich dopadů v polovině období 
a hodnocení následné.

(43) Komise by měla k posouzení účelnosti 
a účinnosti financování a jejich vlivu na 
celkové cíle nástroje pro propojení Evropy 
a priority strategie Evropa 2020 provést 
posouzení jejich dopadů v polovině období 
a hodnocení následné. Tato posouzení by 
měla být předána Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Komise by měla k posouzení účelnosti 
a účinnosti financování a jejich vlivu na 
celkové cíle nástroje pro propojení Evropy 
a priority strategie Evropa 2020 provést 
posouzení jejich dopadů v polovině období 
a hodnocení následné.

(43) Komise by měla k posouzení účelnosti 
a účinnosti financování a jejich vlivu na 
celkové cíle nástroje pro propojení Evropy 
a priority strategie Evropa 2020 provést 
posouzení jejich dopadů v polovině období 
a hodnocení následné a o výsledcích tohoto 
posouzení by měla informovat Evropský 
parlament.
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Or. ro

Pozměňovací návrh 215
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Komise by měla k posouzení účelnosti 
a účinnosti financování a jejich vlivu na 
celkové cíle nástroje pro propojení Evropy 
a priority strategie Evropa 2020 provést
posouzení jejich dopadů v polovině období 
a hodnocení následné.

(43) Komise provede k posouzení účelnosti 
a účinnosti financování a jejich vlivu na 
celkové cíle nástroje pro propojení Evropy 
a priority strategie Evropa 2020 posouzení 
jejich dopadů v polovině období a 
hodnocení následné.

Or. es

Pozměňovací návrh 216
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Komise by měla k posouzení účelnosti 
a účinnosti financování a jejich vlivu na 
celkové cíle nástroje pro propojení Evropy 
a priority strategie Evropa 2020 provést 
posouzení jejich dopadů v polovině období 
a hodnocení následné.

(43) Komise by měla k posouzení účelnosti 
a účinnosti financování a jejich vlivu na 
celkové cíle nástroje pro propojení Evropy 
a priority strategie Evropa 2020 provést 
posouzení jejich dopadů v polovině období 
a hodnocení následné. Komise každoročně 
zveřejní přehled pokroku všech projektů 
vybraných v rámci nástroje pro propojení 
Evropy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Sabine Wils
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43a) Tato hodnocení by měla obsahovat 
posouzení schopnosti členských států 
nebo dotčených prováděcích orgánů 
dostát svým závazkům ohledně 
spolufinancování a doplnit granty EU 
nebo inovativní finanční nástroje 
poskytnuté za účelem realizace projektu 
společného zájmu.

Or. en

Odůvodnění

Posouzení Evropské komise by mělo kromě hodnocení souladu s cíli nástroje pro propojení 
Evropy a s prioritami strategie Evropa 2020 důkladně zhodnotit výkony členských států 
v případech, kdy se zapojily do provádění projektu společného zájmu.

Pozměňovací návrh 218
Paul Rübig

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Na základě hlavních směrů pro 
konkrétní odvětví uvedených v 
samostatných nařízeních byl vypracován 
seznam prioritních oblastí, na něž by se 
toto nařízení mělo vztahovat, který by měl 
být zahrnut do přílohy. S cílem zvážit 
možné změny v politických prioritách a 
technologických schopnostech i 
dopravních tocích by měla být pravomoc 
přijímat akty v souladu s ustanoveními 
článku 290 Smlouvy o fungování Evropské 
unie přenesena na Komisi, pokud jde o 
přijímání změn přílohy. Je zvláště důležité, 
aby Komise v průběhu přípravné práce 
prováděla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni. Při přípravě 

(44) Na základě hlavních směrů pro 
konkrétní odvětví uvedených v 
samostatných nařízeních byl vypracován 
seznam prioritních oblastí, na něž by se 
toto nařízení mělo vztahovat, který by měl 
být zahrnut do přílohy. S cílem zvážit 
možné změny v politických prioritách a 
technologických schopnostech i 
dopravních tocích by měla být pravomoc 
přijímat akty v souladu s ustanoveními 
článku 290 Smlouvy o fungování Evropské 
unie přenesena na Komisi, pokud jde o 
přijímání změn přílohy. Je zvláště důležité, 
aby Komise v průběhu přípravné práce 
prováděla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni. Komise by 
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a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a vhodné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

při přípravě a vypracovávání příslušných 
dokumentů měla zajistit jejich souběžné, 
včasné a vhodné předávání Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. de

Odůvodnění

Důležitá rozhodnutí je třeba přijímat v rámci řádného legislativního postupu.

Pozměňovací návrh 219
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Na základě hlavních směrů pro 
konkrétní odvětví uvedených v 
samostatných nařízeních byl vypracován 
seznam prioritních oblastí, na něž by se 
toto nařízení mělo vztahovat, který by měl 
být zahrnut do přílohy. S cílem zvážit 
možné změny v politických prioritách a 
technologických schopnostech i 
dopravních tocích by měla být pravomoc 
přijímat akty v souladu s ustanoveními 
článku 290 Smlouvy o fungování Evropské 
unie přenesena na Komisi, pokud jde o 
přijímání změn přílohy. Je zvláště důležité, 
aby Komise v průběhu přípravné práce 
prováděla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a vhodné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

(44) Na základě hlavních směrů pro 
konkrétní odvětví uvedených v 
samostatných nařízeních byl vypracován 
seznam prioritních oblastí, na něž by se 
toto nařízení mělo vztahovat, který by měl 
být zahrnut do přílohy. S cílem zvážit 
možné změny v politických prioritách a 
technologických schopnostech i 
dopravních tocích by měla být pravomoc 
přijímat akty v souladu s ustanoveními 
článku 290 Smlouvy o fungování Evropské 
unie přenesena na Komisi, pokud jde o 
přijímání změn přílohy. Je zvláště důležité, 
aby Komise v průběhu přípravné práce 
prováděla náležité konzultace se všemi 
příslušnými orgány i místními, 
regionálními a státními orgány, včetně 
konzultací na odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a vhodné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. es
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Pozměňovací návrh 220
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Finanční zájmy Evropské unie by 
měla během celého cyklu uskutečňování 
výdajů chránit přiměřená opatření 
zahrnující prevenci, odhalování a 
vyšetřování nesrovnalostí, zpětné získání 
ztracených, nesprávně vyplacených či 
použitých finančních prostředků a případně 
sankce.

(47) Finanční zájmy Evropské unie by 
měla během celého cyklu uskutečňování 
výdajů chránit přiměřená opatření 
zahrnující prevenci, odhalování a 
vyšetřování nesrovnalostí, zpětné získání 
ztracených, nesprávně vyplacených či 
použitých finančních prostředků a případně 
sankce. Veškeré uvedené údaje by měly 
být ve všech fázích a s plnou 
transparentností průběžně předávány 
Parlamentu. 

Or. es

Pozměňovací návrh 221
Werner Langen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47a) Forma smlouvy musí odpovídat 
základu a okolnostem projektu a musí 
zaručovat širokou a spravedlivou 
hospodářskou soutěž pro projekty 
spolufinancované v rámci nástroje pro 
propojení Evropy, na které se vztahují 
postupy zadávání veřejných zakázek.
V zájmu zajištění z ekonomického 
hlediska nejvýhodnější ceny a toho, aby 
byl projekt realizován co nejúčinněji, by 
měly být základní podmínky smlouvy 
spravedlivé a měly by odrážet rizika 
spojená s projektem bez ohledu na 
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vnitrostátní nebo mezinárodní standardy.

Or. de

Pozměňovací návrh 222
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47a) V zájmu zajištění široké a 
spravedlivé soutěže mezi projekty 
financované v rámci nástroje pro 
propojení Evropy musí být forma smlouvy 
v souladu s cíli a okolnostmi projektu. 
Smluvní podmínky musí být navrženy tak, 
aby byla rizika spojená s prováděním 
prací spravedlivě rozložená s cílem 
maximalizovat nákladovou účinnost a 
zajistit, aby byly práce provedeny co 
nejefektivněji. Tato zásada platí bez 
ohledu na to, zda se zakázky uzavírají na 
základě vnitrostátního nebo 
mezinárodního smluvního modelu.

Or. de

Odůvodnění

Veřejní zadavatelé v některých členských státech stále častěji nahrazují obecné smluvní 
podmínky specifickými smluvními podmínkami, a mění tak rozložení rizik v rámci veřejných 
projektů. Změny tohoto druhu mají negativní dopad nejen na smluvní postavení podniku nebo 
orgánu provádějícího projekt, ale rovněž na celkové prostředí v oblasti veřejné soutěže v 
dotčených zemích i na vlastní projekt.

Pozměňovací návrh 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47a) V zájmu zajištění široké a 
spravedlivé soutěže mezi projekty, které 
využívají prostředky z nástroje pro 
propojení Evropy, je třeba, aby výběrová 
řízení byla založena na spravedlivých a 
transparentních smluvních podmínkách a 
aby zvolená forma smlouvy odpovídala 
cílům a okolnostem projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Antonio Cancian

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Některé projekty infrastruktury 
unijního zájmu se možná budou muset 
napojit na sousední, předvstupní a jiné třetí 
země a procházet jimi. Nástroj pro 
propojení Evropy by měl nabídnout 
zjednodušený způsob, jak tyto 
infrastruktury propojit a financovat tak, 
aby se zajistila soudržnost mezi vnitřními a 
vnějšími nástroji unijního rozpočtu.

(48) Některé projekty infrastruktury 
unijního zájmu se možná budou muset 
napojit na sousední, předvstupní a jiné třetí 
země a procházet jimi. Nástroj pro 
propojení Evropy musí nabídnout 
zjednodušený způsob, jak tyto 
infrastruktury propojit a financovat tak, 
aby se zajistila soudržnost mezi vnitřními a 
vnějšími nástroji unijního rozpočtu. Je 
třeba řádné koordinace mezi 
zainteresovanými generálními 
ředitelstvími Komise s cílem zajistit, aby 
těmto projektům, zejména projektům 
mořských dálnic, nestály v cestě žádné 
překážky. 

Or. it

Pozměňovací návrh 225
Gaston Franco, Dominique Vlasto
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Některé projekty infrastruktury 
unijního zájmu se možná budou muset 
napojit na sousední, předvstupní a jiné třetí 
země a procházet jimi. Nástroj pro 
propojení Evropy by měl nabídnout 
zjednodušený způsob, jak tyto 
infrastruktury propojit a financovat tak, 
aby se zajistila soudržnost mezi vnitřními a 
vnějšími nástroji unijního rozpočtu.

(48) Některé projekty infrastruktury 
unijního zájmu se možná budou muset 
napojit na sousední, předvstupní a jiné třetí 
země a procházet jimi. Nástroj pro 
propojení Evropy by měl nabídnout 
zjednodušený způsob, jak tyto 
infrastruktury propojit a financovat tak, 
aby se zajistila soudržnost mezi vnitřními a 
vnějšími nástroji unijního rozpočtu. 
V odvětví dopravy je třeba věnovat zvláštní 
pozornost posílení vazeb mezi 
transevropskými a trans-středomořskými 
dopravními sítěmi, zejména v zájmu 
usnadnění dopravy zboží po mořských 
dálnicích. V odvětví energetiky je třeba 
klást důraz na dokončení středomořského 
energetického okruhu a vytvoření 
přímých podmořských propojení 
přenosových soustav elektřiny mezi EU a 
zeměmi jihovýchodního Středomoří 
s cílem zajistit komplementaritu obou 
energetických systémů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 226
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Některé projekty infrastruktury 
unijního zájmu se možná budou muset 
napojit na sousední, předvstupní a jiné třetí 
země a procházet jimi. Nástroj pro 
propojení Evropy by měl nabídnout 
zjednodušený způsob, jak tyto 
infrastruktury propojit a financovat tak, 

(48) Některé projekty infrastruktury 
unijního zájmu se možná budou muset 
napojit na sousední, předvstupní a jiné třetí 
země – jako např. země jižního a 
východního Středomoří, které mají značný 
potenciál v oblasti solární energie, která 
může být dovážena do EU prostřednictvím 
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aby se zajistila soudržnost mezi vnitřními a 
vnějšími nástroji unijního rozpočtu.

propojení elektrického vedení na dlouhé 
vzdálenosti – a procházet jimi. Nástroj pro 
propojení Evropy by měl nabídnout 
zjednodušený způsob, jak tyto 
infrastruktury propojit a financovat tak, 
aby se zajistila soudržnost mezi vnitřními a 
vnějšími nástroji unijního rozpočtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Franck Proust

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48a) Předpokladem dosažení cílů 
nástroje pro propojení Evropy je účast 
podniků ze třetích zemí, a to s ohledem na 
zkušenosti a technické know-how, kterými 
mohou projekty obohatit. Zvláštní 
pozornost je však třeba věnovat tomu, aby 
tyto podniky splňovaly právní předpisy v 
oblasti pracovněprávní, sociální a v 
oblasti ochrany životního prostředí. Tyto 
požadavky vyplývají z rostoucí poptávky ze 
strany evropské společnosti. Komise by 
proto měla disponovat prostředky na 
realizaci tohoto úkolu s cílem podpořit 
spravedlivou hospodářskou soutěž mezi 
evropskými podniky a třetími zeměmi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 228
Franck Proust

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48 b (nový)



PE496.337v01-00 82/137 AM\912704CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48b) Účast podniků ze třetích zemí na 
projektech financovaných z prostředků 
Unie musí být vyvážena požadavkem na 
reciprocitu v obchodních vztazích. 
Evropské podniky proto musí mít přístup 
k podobným příležitostem v dotčených 
třetích zemích.

Or. fr

Pozměňovací návrh 229
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se vytváří nástroj pro 
propojení Evropy a vymezují podmínky, 
metody a postupy poskytování finanční 
pomoci Unie na transevropské sítě k 
podpoře projektů v oblasti dopravních, 
energetických a telekomunikačních 
infrastruktur.

Tímto nařízením se vytváří nástroj pro 
propojení Evropy a vymezují podmínky, 
metody a postupy poskytování finanční 
pomoci Unie na transevropské sítě k 
podpoře projektů v oblasti dopravních, 
energetických a telekomunikačních 
infrastruktur a v odvětvích, mezi nimiž 
mohou být vytvářeny synergie.

Or. it

Pozměňovací návrh 230
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se vytváří nástroj pro 
propojení Evropy a vymezují podmínky, 
metody a postupy poskytování finanční 

Tímto nařízením se vytváří nástroj pro 
propojení Evropy a vymezují podmínky, 
metody a postupy poskytování finanční 
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pomoci Unie na transevropské sítě k 
podpoře projektů v oblasti dopravních, 
energetických a telekomunikačních 
infrastruktur.

pomoci Unie na transevropské sítě k 
podpoře projektů v oblasti dopravních, 
energetických a telekomunikačních 
infrastruktur. V oblasti energetiky by měl 
nástroj pro propojení Evropy pomoci Unii 
investovat do energetické účinnosti, 
obnovitelných zdrojů energie a 
inteligentních přenosových a 
distribučních elektrických sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „přeshraničním úsekem“ se rozumí 
úsek, který zajišťuje návaznost projektu 
společného zájmu mezi alespoň dvěma 
členskými státy či mezi členským státem a 
sousední zemí;

2) „přeshraničním úsekem“ se rozumí 
úsek, který zajišťuje návaznost projektu 
společného zájmu mezi alespoň dvěma 
členskými státy či mezi členským státem a 
sousední zemí, což zahrnuje vnitrozemí 
v blízkosti námořních přístavů stejně jako 
vlastní přístavy;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Michael Cramer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „přeshraničním úsekem“ se rozumí 
úsek, který zajišťuje návaznost projektu 
společného zájmu mezi alespoň dvěma 
členskými státy či mezi členským státem a 
sousední zemí;

2) „přeshraničním úsekem“ se rozumí 
spojení mezi nejbližšími uzly na obou 
stranách hranice;
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Or. en

Pozměňovací návrh 233
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „přeshraničním úsekem“ se rozumí 
úsek, který zajišťuje návaznost projektu 
společného zájmu mezi alespoň dvěma 
členskými státy či mezi členským státem a 
sousední zemí;

2) „přeshraničním úsekem“ se rozumí 
úsek, který zajišťuje realizaci nebo 
návaznost projektu společného zájmu mezi 
alespoň dvěma členskými státy či mezi 
členským státem a sousední zemí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 234
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „podpůrnými opatřeními programu“ se 
rozumí doprovodná opatření, která jsou 
nezbytná pro provádění nástroje pro 
propojení Evropy a jednotlivých hlavních 
směrů pro konkrétní odvětví, např. služby 
(zvláště technická pomoc), jakož i 
přípravné činnosti, činnosti ke zjištění 
proveditelnosti, koordinační, 
monitorovací, kontrolní, auditní a 
hodnotící činnosti, jichž je bezprostředně 
zapotřebí k řízení tohoto nástroje a k 
dosažení jeho cílů, a zejména studie, 
schůze, informování, mapování 
infrastruktury, párování, šíření a zvyšování 
povědomí a opatření v oblasti komunikace, 
výdaje související se sítěmi IT, jež se 
soustředí na výměnu informací, spolu se 
všemi dalšími technickými a 

5) „podpůrnými opatřeními programu“ se 
rozumí veškerá doprovodná opatření, která 
jsou nezbytná pro provádění nástroje pro 
propojení Evropy a jednotlivých hlavních 
směrů pro konkrétní odvětví, např. služby 
(zvláště technická pomoc), jakož i 
přípravné činnosti, činnosti ke zjištění 
proveditelnosti, koordinace, monitoring, 
konzultace zúčastněných stran, kontrolní, 
auditní a hodnotící činnosti, jichž je 
bezprostředně zapotřebí k řízení tohoto 
nástroje a k dosažení jeho cílů, a zejména 
studie, schůze, informování, mapování 
infrastruktury, párování, šíření a zvyšování 
povědomí a opatření v oblasti komunikace, 
výdaje související se sítěmi IT, jež se 
soustředí na výměnu informací, spolu se 
všemi dalšími technickými a 
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administrativními výdaji, jež si řízení 
tohoto nástroje nebo provádění 
jednotlivých hlavních směrů pro konkrétní 
odvětví může vyžádat;

administrativními výdaji, jež si řízení 
tohoto nástroje nebo provádění 
jednotlivých hlavních směrů pro konkrétní 
odvětví může vyžádat;

Or. en

Odůvodnění

Zapojení dotčených občanů a relevantních zúčastněných stran je nezbytné z hlediska podpory 
účinného provádění nástroje pro propojení Evropy. Mělo by být proto uvedeno mezi 
přípravnými činnostmi a tvořit součást řízení tohoto nástroje.

Pozměňovací návrh 235
Michael Cramer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „podpůrnými opatřeními programu“ se 
rozumí doprovodná opatření, která jsou 
nezbytná pro provádění nástroje pro 
propojení Evropy a jednotlivých hlavních 
směrů pro konkrétní odvětví, např. služby 
(zvláště technická pomoc), jakož i 
přípravné činnosti, činnosti ke zjištění 
proveditelnosti, koordinační, monitorovací, 
kontrolní, auditní a hodnotící činnosti, 
jichž je bezprostředně zapotřebí k řízení 
tohoto nástroje a k dosažení jeho cílů, a 
zejména studie, schůze, informování, 
mapování infrastruktury, párování, šíření a 
zvyšování povědomí a opatření v oblasti 
komunikace, výdaje související se sítěmi 
IT, jež se soustředí na výměnu informací, 
spolu se všemi dalšími technickými a 
administrativními výdaji, jež si řízení 
tohoto nástroje nebo provádění 
jednotlivých hlavních směrů pro konkrétní 
odvětví může vyžádat;

5) „podpůrnými opatřeními programu“ se 
rozumí doprovodná opatření, která jsou 
nezbytná pro provádění nástroje pro 
propojení Evropy a jednotlivých hlavních 
směrů pro konkrétní odvětví, např. služby 
(zvláště technická pomoc), jakož i 
přípravné činnosti, činnosti ke zjištění 
proveditelnosti, koordinační, monitorovací, 
kontrolní, auditní a hodnotící činnosti 
stejně jako posouzení dopadu na životní 
prostředí a strategické posouzení vlivu na 
životní prostředí, jichž je bezprostředně 
zapotřebí k řízení tohoto nástroje a k 
dosažení jeho cílů, a zejména studie, 
schůze, informování, mapování 
infrastruktury, párování, šíření a zvyšování 
povědomí a opatření v oblasti komunikace, 
výdaje související se sítěmi IT, jež se 
soustředí na výměnu informací, spolu se 
všemi dalšími technickými a 
administrativními výdaji, jež si řízení 
tohoto nástroje nebo provádění 
jednotlivých hlavních směrů pro konkrétní 
odvětví může vyžádat;
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Or. en

Pozměňovací návrh 236
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) „postupem konzultací“ se rozumí 
odpovídající a dostatečné postupy, včetně 
zohlednění Aarhuské úmluvy v souladu 
s ustanoveními směrnice 2003/4, podle 
nichž jsou před přijetím projektu 
společného zájmu konzultovány v souladu 
s platnými vnitrostátními právními a 
správními předpisy veškeré dotčené 
zúčastněné strany, které vyjádří své 
připomínky a návrhy v souvislosti 
s příslušným projektem. Tyto konzultace 
probíhají v souladu s požadavky 
stanovenými ve směrnicích 85/337 a 
2001/42;

Or. en

Odůvodnění

Účast dotčeného obyvatelstva a zúčastněných stran, jež se na projektu podílejí už ve fázi 
studie proveditelnosti a ještě před konečným přijetím projektu společného zájmu, požaduje 
článek 6 směrnice 2001/42/ES a tato účast představuje jeden z klíčových faktorů v 
předcházení škodám na životním prostředí a zdraví veřejnosti.

Pozměňovací návrh 237
Phil Bennion

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „úzkým místem“ se rozumí fyzická 
překážka, jejímž důsledkem je přerušení 
systémů, které nepříznivě ovlivňuje 

12) „úzkým místem“ se rozumí fyzická 
překážka, jejímž důsledkem je přerušení 
systémů, které nepříznivě ovlivňuje 
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plynulost toků na dlouhé vzdálenosti. 
Takovou překážku lze odstranit novou 
infrastrukturou, např. mosty či tunely, která 
řeší problémy, jako je stoupání či klesání, 
poloměry oblouků či rozchody. Potřeba 
modernizovat stávající infrastrukturu se 
za úzké místo nepovažuje;

plynulost toků na dlouhé vzdálenosti. 
Takovou překážku lze odstranit novou 
infrastrukturou, např. mosty či tunely, která 
řeší problémy, jako je stoupání či klesání, 
poloměry oblouků či rozchody;

Or. en

Odůvodnění

Modernizace nebo obnova mohou být v některých případech k překonání úzkých míst 
nezbytné.

Pozměňovací návrh 238
Zigmantas Balčytis

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „úzkým místem“ se rozumí fyzická 
překážka, jejímž důsledkem je přerušení 
systémů, které nepříznivě ovlivňuje 
plynulost toků na dlouhé vzdálenosti. 
Takovou překážku lze odstranit novou 
infrastrukturou, např. mosty či tunely, 
která řeší problémy, jako je stoupání či 
klesání, poloměry oblouků či rozchody. 
Potřeba modernizovat stávající 
infrastrukturu se za úzké místo 
nepovažuje;

12) „úzkým místem“ se rozumí fyzická 
překážka, jejímž důsledkem je přerušení 
systémů, které nepříznivě ovlivňuje 
plynulost toků na dlouhé vzdálenosti. 
Takovou překážku lze odstranit 
vybudováním nové infrastruktury nebo 
podstatnou modernizací infrastruktury 
stávající za účelem zvýšení kapacity,
přičemž tato infrastruktura, např. mosty či 
tunely, řeší problémy, jako je stoupání či 
klesání, poloměry oblouků či rozchody;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Tanja Fajon

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „úzkým místem“ se rozumí fyzická
překážka, jejímž důsledkem je přerušení 
systémů, které nepříznivě ovlivňuje 
plynulost toků na dlouhé vzdálenosti. 
Takovou překážku lze odstranit novou
infrastrukturou, např. mosty či tunely, 
která řeší problémy, jako je stoupání či 
klesání, poloměry oblouků či rozchody. 
Potřeba modernizovat stávající 
infrastrukturu se za úzké místo nepovažuje;

12) „úzkým místem“ v odvětví dopravy se 
rozumí překážka fyzické či technické 
povahy, jejímž důsledkem je přerušení 
systémů, které ovlivňuje plynulost, a 
narušení toků na dlouhé vzdálenosti a 
přeshraničních toků. Takovou překážku 
lze odstranit vybudováním nové 
infrastruktury nebo podstatnou 
modernizací infrastruktury stávající za 
účelem zvýšení kapacity, přičemž tato 
infrastruktura, např. mosty či tunely, řeší 
problémy, jako je stoupání či klesání, 
poloměry oblouků či rozchody. Potřeba 
modernizovat stávající infrastrukturu se za 
úzké místo nepovažuje;

Or. en

Odůvodnění

Pojem „úzkého místa“ se používá v kontextu dopravní infrastruktury; definice by se proto 
měla omezovat na odvětví dopravy. Definice navrhovaná Evropskou komisí je příliš omezující 
a nezohledňuje veškeré situace, v jejichž důsledku v praxi vznikají úzká místa. Poslední věta 
definice navrhované Evropskou komisí je matoucí, protože směšuje definici úzkých míst 
s nápravnými prostředky k jejich odstranění, a měla by být proto vypuštěna.

Pozměňovací návrh 240
Jelko Kacin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „úzkým místem“ se rozumí fyzická
překážka, jejímž důsledkem je přerušení 
systémů, které nepříznivě ovlivňuje 
plynulost toků na dlouhé vzdálenosti. 
Takovou překážku lze odstranit novou
infrastrukturou, např. mosty či tunely, 
která řeší problémy, jako je stoupání či 
klesání, poloměry oblouků či rozchody.
Potřeba modernizovat stávající 

12) „úzkým místem“ v odvětví dopravy se 
rozumí překážka fyzické či technické 
povahy, jejímž důsledkem je přerušení 
systémů, které ovlivňuje plynulost, a
narušení toků na dlouhé vzdálenosti a 
přeshraničních toků. Takovou překážku 
lze odstranit vybudováním nové 
infrastruktury nebo podstatnou 
modernizací infrastruktury stávající za 
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infrastrukturu se za úzké místo 
nepovažuje;

účelem zvýšení kapacity, přičemž tato 
infrastruktura, např. mosty či tunely, řeší 
problémy, jako je stoupání či klesání, 
poloměry oblouků či rozchody;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „úzkým místem“ se rozumí fyzická 
překážka, jejímž důsledkem je přerušení 
systémů, které nepříznivě ovlivňuje 
plynulost toků na dlouhé vzdálenosti. 
Takovou překážku lze odstranit novou 
infrastrukturou, např. mosty či tunely, která 
řeší problémy, jako je stoupání či klesání, 
poloměry oblouků či rozchody. Potřeba 
modernizovat stávající infrastrukturu se 
za úzké místo nepovažuje;

12) „úzkým místem“ se rozumí fyzická 
překážka, jejímž důsledkem je přerušení 
systémů, které nepříznivě ovlivňuje 
plynulost toků na dlouhé vzdálenosti. 
Takovou překážku lze odstranit novou 
infrastrukturou, např. mosty, zdymadly, 
pobřežními hrázemi, podložím či tunely, 
která řeší problémy, jako je stoupání či 
klesání, poloměry oblouků, podjezdní 
výšky mostů, rozměry plavební dráhy či 
rozchody, nebo modernizací mezilehlých 
úseků infrastruktury, které jsou 
klasifikovány na nižší úrovni, na úroveň 
ostatních částí sítě;

Or. en

Odůvodnění

Úzká místa by se měla týkat všech druhů dopravy. Úzká místa je možné odstranit 
prostřednictvím nové infrastruktury, v některých případech je však účinnější modernizace 
stávající infrastruktury.

Pozměňovací návrh 242
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „úzkým místem“ se rozumí fyzická 
překážka, jejímž důsledkem je přerušení 
systémů, které nepříznivě ovlivňuje 
plynulost toků na dlouhé vzdálenosti. 
Takovou překážku lze odstranit novou 
infrastrukturou, např. mosty či tunely, která 
řeší problémy, jako je stoupání či klesání, 
poloměry oblouků či rozchody. Potřeba 
modernizovat stávající infrastrukturu se 
za úzké místo nepovažuje;

12) „úzkým místem“ se rozumí fyzická 
překážka, jejímž důsledkem je přerušení 
systémů, které nepříznivě ovlivňuje 
plynulost toků na dlouhé vzdálenosti. 
Takovou překážku lze odstranit novou 
infrastrukturou, např. mosty či tunely, která 
řeší problémy, jako je stoupání či klesání, 
poloměry oblouků či rozchody;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Romana Jordan

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „úzkým místem“ se rozumí fyzická
překážka, jejímž důsledkem je přerušení
systémů, které nepříznivě ovlivňuje 
plynulost toků na dlouhé vzdálenosti. 
Takovou překážku lze odstranit novou
infrastrukturou, např. mosty či tunely, 
která řeší problémy, jako je stoupání či 
klesání, poloměry oblouků či rozchody. 
Potřeba modernizovat stávající 
infrastrukturu se za úzké místo 
nepovažuje;

12) „úzkým místem“ v odvětví dopravy se 
rozumí překážka fyzické či technické 
povahy, jejímž důsledkem je přerušení 
nebo narušení systémů, které nepříznivě 
ovlivňuje plynulost toků na dlouhé 
vzdálenosti a přeshraničních toků. 
Takovou překážku lze odstranit 
vybudováním nové infrastruktury nebo 
podstatnou modernizací infrastruktury 
stávající za účelem zvýšení kapacity,
přičemž tato infrastruktura, např. mosty či 
tunely, řeší problémy, jako je stoupání či 
klesání, poloměry oblouků či rozchody;

Or. sl

Odůvodnění

Pojem „úzkého místa“ se používá v kontextu dopravní infrastruktury; definice by se proto 
měla omezovat na odvětví dopravy. Definice navrhovaná Evropskou komisí nezohledňuje 
veškeré situace, v jejichž důsledku v praxi vznikají úzká místa. Poslední věta definice 
navrhované Evropskou komisí je matoucí, protože směšuje definici úzkých míst s nápravnými 
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prostředky k jejich odstranění, a měla by být proto vypuštěna.

Pozměňovací návrh 244
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „úzkým místem“ se rozumí fyzická 
překážka, jejímž důsledkem je přerušení 
systémů, které nepříznivě ovlivňuje 
plynulost toků na dlouhé vzdálenosti. 
Takovou překážku lze odstranit novou 
infrastrukturou, např. mosty či tunely, která 
řeší problémy, jako je stoupání či klesání, 
poloměry oblouků či rozchody. Potřeba 
modernizovat stávající infrastrukturu se 
za úzké místo nepovažuje;

12) „úzkým místem“ se rozumí fyzická 
překážka, jejímž důsledkem je přerušení 
systémů, které nepříznivě ovlivňuje 
plynulost toků na dlouhé vzdálenosti. 
Takovou překážku lze odstranit jednak 
novou infrastrukturou, např. mosty či 
tunely, která řeší problémy, jako je 
stoupání či klesání, poloměry oblouků či 
rozchody, a jednak modernizací stávající 
infrastruktury, jež může být zásadním 
způsobem zlepšena prostřednictvím 
technických inovací, které vyřeší omezení 
působená úzkými místy;

Or. en

Odůvodnění

Podle analýzy nákladů a přínosů a strategického posouzení vlivu na životní prostředí lze k 
rychlejšímu a nákladově účinnějšímu vyřešení úzkých míst použít veškerá vhodná udržitelná 
řešení, což by nemělo vylučovat modernizaci stávající infrastruktury, pokud je vybudována.

Pozměňovací návrh 245
Michael Cramer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „úzkým místem“ se rozumí fyzická 
překážka, jejímž důsledkem je přerušení 
systémů, které nepříznivě ovlivňuje
plynulost toků na dlouhé vzdálenosti. 
Takovou překážku lze odstranit novou 

12) „úzkým místem“ se rozumí překážka 
fyzické, provozní nebo organizační 
povahy, která narušuje nebo brzdí 
plynulost dopravních toků. Takovou 
překážku lze odstranit především 
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infrastrukturou, např. mosty či tunely, 
která řeší problémy, jako je stoupání či 
klesání, poloměry oblouků či rozchody. 
Potřeba modernizovat stávající 
infrastrukturu se za úzké místo 
nepovažuje;

účinnějším využíváním nebo modernizací 
a obnovou stávající infrastruktury. Pokud 
se toto řešení ukáže jako nedostatečné, 
může být vybudována nová 
infrastruktura;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Jean-Jacob Bicep

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „úzkým místem“ se rozumí fyzická 
překážka, jejímž důsledkem je přerušení 
systémů, které nepříznivě ovlivňuje 
plynulost toků na dlouhé vzdálenosti. 
Takovou překážku lze odstranit novou 
infrastrukturou, např. mosty či tunely, která 
řeší problémy, jako je stoupání či klesání, 
poloměry oblouků či rozchody. Potřeba 
modernizovat stávající infrastrukturu se za 
úzké místo nepovažuje;

12) „úzkým místem“ se rozumí fyzická 
překážka, jejímž důsledkem je přerušení 
systémů, které nepříznivě ovlivňuje 
plynulost toků na dlouhé vzdálenosti. 
Takovou překážku lze odstranit novou 
infrastrukturou, např. mosty či tunely, nebo 
upravenou infrastrukturou, např. 
obchvaty, která řeší problémy, jako je 
stoupání či klesání, poloměry oblouků či 
rozchody. Potřeba modernizovat stávající 
infrastrukturu se za úzké místo nepovažuje;

Or. fr

Pozměňovací návrh 247
Artur Zasada

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „úzkým místem“ se rozumí fyzická
překážka, jejímž důsledkem je přerušení 
systémů, které nepříznivě ovlivňuje 
plynulost toků na dlouhé vzdálenosti. 
Takovou překážku lze odstranit novou 

12) „úzkým místem“ v odvětví dopravy se 
rozumí překážka fyzické nebo technické 
povahy, jejímž důsledkem je přerušení 
systémů, které ovlivňuje plynulost, a 
narušení dopravní kapacity toků na dlouhé 
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infrastrukturou, např. mosty či tunely, 
která řeší problémy, jako je stoupání či 
klesání, poloměry oblouků či rozchody. 
Potřeba modernizovat stávající 
infrastrukturu se za úzké místo 
nepovažuje;

vzdálenosti a přeshraničních toků. 
Takovou překážku lze odstranit 
vybudováním nové infrastruktury nebo 
podstatnou modernizací či obnovením 
infrastruktury stávající za účelem zvýšení 
kapacity, přičemž tato infrastruktura, 
např. mosty, zdymadla, pobřežní hráze, 
podloží či tunely, řeší problémy, jako je 
stoupání či klesání, poloměry oblouků,
rozchody či hloubka plavební dráhy, nebo 
modernizací mezilehlých úseků 
infrastruktury, které jsou klasifikovány na 
nižší úrovni, na úroveň ostatních částí 
sítě;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Philip Bradbourn

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „úzkým místem“ se rozumí fyzická 
překážka, jejímž důsledkem je přerušení 
systémů, které nepříznivě ovlivňuje 
plynulost toků na dlouhé vzdálenosti.
Takovou překážku lze odstranit novou 
infrastrukturou, např. mosty či tunely, 
která řeší problémy, jako je stoupání či 
klesání, poloměry oblouků či rozchody. 
Potřeba modernizovat stávající 
infrastrukturu se za úzké místo 
nepovažuje;

12) „úzkým místem v dopravě“ se rozumí 
fyzická překážka, jejímž důsledkem je 
přerušení systémů, které nepříznivě 
ovlivňuje plynulost dopravních toků, a 
kterou lze překonat vybudováním nové 
infrastruktury;

Or. en

Odůvodnění

V některých případech je modernizace nebo obnova k překonání úzkých míst nezbytná. Navíc 
problémy s přetížením nevznikají pouze v odvětví železnic a nejedná se vždy o fyzické 
překážky.
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Pozměňovací návrh 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „úzkým místem“ se rozumí fyzická 
překážka, jejímž důsledkem je přerušení 
systémů, které nepříznivě ovlivňuje 
plynulost toků na dlouhé vzdálenosti. 
Takovou překážku lze odstranit novou 
infrastrukturou, např. mosty či tunely, 
která řeší problémy, jako je stoupání či 
klesání, poloměry oblouků či rozchody. 
Potřeba modernizovat stávající
infrastrukturu se za úzké místo 
nepovažuje;

12) „úzkým místem v dopravě“ se rozumí 
fyzická a/nebo funkční překážka, jejímž 
důsledkem je přerušení systémů, které 
nepříznivě ovlivňuje plynulost toků na 
dlouhé vzdálenosti, a kterou lze překonat 
vybudováním nové infrastruktury nebo 
zásadní modernizací stávající
infrastruktury;

Or. fr

Odůvodnění

Zahlcení infrastruktury v důsledku úzkých míst lze řešit buď vytvořením nové, nebo 
modernizací stávající infrastruktury. Je důležité, aby se v rámci tohoto nařízení neomezovala 
způsobilost k financování některých staveb, které přispívají k cílům nástroje pro propojení 
Evropy.

Pozměňovací návrh 250
Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „úzkým místem“ se rozumí fyzická 
překážka, jejímž důsledkem je přerušení 
systémů, které nepříznivě ovlivňuje 
plynulost toků na dlouhé vzdálenosti. 
Takovou překážku lze odstranit novou 
infrastrukturou, např. mosty či tunely, která 
řeší problémy, jako je stoupání či klesání, 
poloměry oblouků či rozchody. Potřeba 
modernizovat stávající infrastrukturu se 

12) „úzkým místem“ se rozumí fyzická 
a/nebo funkční překážka, jejímž 
důsledkem je přerušení systémů, které 
nepříznivě ovlivňuje plynulost toků na 
dlouhé vzdálenosti. Takovou překážku lze 
odstranit novou infrastrukturou a/nebo 
obnovou stávající infrastruktury, např. 
mosty či tunely, která řeší problémy, jako 
je stoupání či klesání, poloměry oblouků či 
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za úzké místo nepovažuje; rozchody;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „úzkým místem“ se rozumí fyzická
překážka, jejímž důsledkem je přerušení 
systémů, které nepříznivě ovlivňuje 
plynulost toků na dlouhé vzdálenosti. 
Takovou překážku lze odstranit novou 
infrastrukturou, např. mosty či tunely, 
která řeší problémy, jako je stoupání či 
klesání, poloměry oblouků či rozchody. 
Potřeba modernizovat stávající 
infrastrukturu se za úzké místo nepovažuje;

12) „úzkým místem“ se rozumí překážka 
fyzické a/nebo funkční povahy, jejímž 
důsledkem je přerušení systémů, které 
nepříznivě ovlivňuje plynulost toků na 
dlouhé vzdálenosti, a kterou lze překonat 
vybudováním nové infrastruktury. Potřeba 
modernizovat stávající infrastrukturu se za 
úzké místo nepovažuje;

Or. pt

Pozměňovací návrh 252
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „úzkým místem“ se rozumí fyzická
překážka, jejímž důsledkem je přerušení 
systémů, které nepříznivě ovlivňuje 
plynulost toků na dlouhé vzdálenosti. 
Takovou překážku lze odstranit novou 
infrastrukturou, např. mosty či tunely, 
která řeší problémy, jako je stoupání či 
klesání, poloměry oblouků či rozchody. 
Potřeba modernizovat stávající 
infrastrukturu se za úzké místo 
nepovažuje;

12) „úzkým místem“ se rozumí překážka
fyzické a/nebo funkční povahy, jejímž 
důsledkem je přerušení systémů, které 
nepříznivě ovlivňuje plynulost toků na 
dlouhé vzdálenosti. Takovou překážku lze 
odstranit vytvořením nové infrastruktury
a/nebo obnovou či modernizací stávající 
infrastruktury;
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Or. en

Pozměňovací návrh 253
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „úzkým místem“ se rozumí fyzická 
překážka, jejímž důsledkem je přerušení 
systémů, které nepříznivě ovlivňuje
plynulost toků na dlouhé vzdálenosti. 
Takovou překážku lze odstranit novou 
infrastrukturou, např. mosty či tunely, 
která řeší problémy, jako je stoupání či 
klesání, poloměry oblouků či rozchody. 
Potřeba modernizovat stávající 
infrastrukturu se za úzké místo 
nepovažuje;

12) „úzkým místem“ se rozumí překážka 
fyzické, provozní nebo organizační 
povahy, která narušuje nebo brzdí 
plynulost dopravních/energetických toků. 
Takovou překážku lze odstranit především 
účinnějším využíváním nebo modernizací 
a obnovou stávající infrastruktury. Pokud 
se toto řešení ukáže jako nedostatečné, 
může být vybudována nová 
infrastruktura;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „úzkým místem“ se rozumí fyzická 
překážka, jejímž důsledkem je přerušení 
systémů, které nepříznivě ovlivňuje 
plynulost toků na dlouhé vzdálenosti. 
Takovou překážku lze odstranit novou 
infrastrukturou, např. mosty či tunely, která 
řeší problémy, jako je stoupání či klesání, 
poloměry oblouků či rozchody. Potřeba 
modernizovat stávající infrastrukturu se za 
úzké místo nepovažuje;

12) „úzkým místem“ se rozumí fyzická 
překážka, jejímž důsledkem je přerušení 
systémů, které nepříznivě ovlivňuje 
plynulost toků na dlouhé vzdálenosti. 
Takovou překážku lze odstranit novou 
infrastrukturou, např. mosty či tunely, která 
řeší problémy, jako je stoupání či klesání, 
poloměry oblouků či rozchody. Potřeba 
modernizovat stávající infrastrukturu se za 
úzké místo nepovažuje; v oblasti 
energetiky se jedná o nedostatečnou 
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kapacitu vzájemných propojení 
v důsledku chybějící infrastruktury nebo 
omezeného fyzického toku či 
selhávajícího systému řízení; 

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „úzkým místem“ se rozumí fyzická
překážka, jejímž důsledkem je přerušení 
systémů, které nepříznivě ovlivňuje 
plynulost toků na dlouhé vzdálenosti. 
Takovou překážku lze odstranit novou 
infrastrukturou, např. mosty či tunely, 
která řeší problémy, jako je stoupání či 
klesání, poloměry oblouků či rozchody. 
Potřeba modernizovat stávající
infrastrukturu se za úzké místo 
nepovažuje;

12) „úzkým místem“ rozumí překážka
fyzické a/nebo funkční povahy, jejímž 
důsledkem je přerušení systémů, které 
nepříznivě ovlivňuje plynulost toků na 
dlouhé vzdálenosti. Takovou překážku lze 
odstranit novou infrastrukturou a/nebo 
modernizací nebo obnovou stávající
infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Jörg Leichtfried

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „úzkým místem“ se rozumí fyzická 
překážka, jejímž důsledkem je přerušení 
systémů, které nepříznivě ovlivňuje 
plynulost toků na dlouhé vzdálenosti. 
Takovou překážku lze odstranit novou 
infrastrukturou, např. mosty či tunely, 
která řeší problémy, jako je stoupání či 

12) „úzkým místem v dopravě“ se rozumí 
fyzická a/nebo funkční překážka, jejímž 
důsledkem je přerušení systémů, které 
nepříznivě ovlivňuje plynulost toků na 
dlouhé vzdálenosti, a kterou lze překonat 
rozšířením nebo modernizací stávající
infrastruktury a/nebo vybudováním nové 
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klesání, poloměry oblouků či rozchody. 
Potřeba modernizovat stávající
infrastrukturu se za úzké místo 
nepovažuje;

infrastruktury;

Or. de

Odůvodnění

V roce 2008 byl systém vnitrozemských vodních cest – v délce 40 929 km – pravidelně 
využíván pro dopravu zboží. Odstranění úzkých míst obvykle zahrnuje opatření ke zlepšení 
stávajících vodních cest.

Pozměňovací návrh 257
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „úzkým místem“ se rozumí fyzická 
překážka, jejímž důsledkem je přerušení 
systémů, které nepříznivě ovlivňuje 
plynulost toků na dlouhé vzdálenosti. 
Takovou překážku lze odstranit novou 
infrastrukturou, např. mosty či tunely, 
která řeší problémy, jako je stoupání či 
klesání, poloměry oblouků či rozchody. 
Potřeba modernizovat stávající
infrastrukturu se za úzké místo 
nepovažuje;

12) „úzkým místem“ se rozumí fyzická 
a/nebo funkční překážka, jejímž 
důsledkem je přerušení systémů, které 
nepříznivě ovlivňuje plynulost toků na 
dlouhé vzdálenosti. Takovou funkční 
překážku lze odstranit zlepšením stávající
infrastruktury a/nebo vybudováním nové 
infrastruktury;

Or. de

Odůvodnění

Úzká místa v systému vnitrozemských vodních cest obvykle vyžadují opatření ke zlepšení 
stávajících vodních cest. Tato definice by proto měla zohledňovat specifické požadavky 
vnitrozemské vodní dopravy.

Pozměňovací návrh 258
Jim Higgins
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20a) „izolovanou sítí“ se rozumí 
železniční síť některého z členských států 
nebo její část, jak je definována v čl. 3 
písm. qq) nařízení (EU) č. XXXX/2012 
[hlavní směry TEN-T]

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj pro propojení Evropy umožní 
přípravu a provádění projektů společného 
zájmu v rámci politiky transevropských sítí 
v odvětvích energetiky, dopravy a 
telekomunikací. Nástrojem pro propojení 
Evropy se podpoří zejména provádění 
projektů, které se zaměřují na rozvoj a 
výstavbu nové či modernizaci stávající 
infrastruktury v oblasti dopravy, energetiky 
a telekomunikací. Se zřetelem k tomu 
nástroj pro propojení Evropy usiluje o 
dosažení těchto cílů:

Nástroj pro propojení Evropy umožní 
přípravu a provádění projektů společného 
zájmu v rámci politiky transevropských sítí 
v odvětvích energetiky, dopravy a 
telekomunikací. Nástrojem pro propojení 
Evropy se podpoří zejména provádění 
projektů, které se zaměřují na rozvoj a 
výstavbu nové či modernizaci a obnovou 
stávající infrastruktury v oblasti dopravy, 
energetiky a telekomunikací. Se zřetelem k 
tomu nástroj pro propojení Evropy usiluje 
o dosažení těchto cílů:

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přispívat k inteligentnímu, udržitelnému 
růstu podporujícímu začlenění budováním 
moderních a vysoce výkonných 
transevropských sítí, které přinesou další 
výhody pro celou Evropskou unii, pokud 
jde o konkurenceschopnost a 
ekonomickou, sociální a územní 
soudržnost v rámci jednotného trhu, a 
vytvoří prostředí více podporující 
soukromé a veřejné investice kombinací 
finančních nástrojů a přímé podpory Unie i 
využitím synergií napříč odvětvími. 
Dosažení tohoto cíle se bude měřit 
objemem veřejných a soukromých investic 
do projektů společného zájmu, a zejména 
objemem veřejných a soukromých investic 
do projektů realizovaných prostřednictvím 
finančních nástrojů podle tohoto nařízení;

a) přispívat k inteligentnímu, udržitelnému 
růstu podporujícímu začlenění budováním 
moderních a vysoce výkonných 
transevropských sítí, které přinesou další 
výhody pro celou Evropskou unii, pokud 
jde o konkurenceschopnost a 
ekonomickou, sociální a územní 
soudržnost v rámci jednotného trhu, a 
vytvoří prostředí více podporující 
soukromé a veřejné investice kombinací 
finančních nástrojů a přímé podpory Unie i 
využitím synergií napříč odvětvími. 
Dosažení tohoto cíle se bude měřit 
objemem veřejných a soukromých investic 
do projektů společného zájmu, a zejména 
objemem veřejných a soukromých investic 
do projektů realizovaných prostřednictvím 
finančních nástrojů podle tohoto nařízení.
Tento cíl by se měl zaměřovat zejména na 
regiony přírodně a demograficky 
znevýhodněné, jako jsou nejvzdálenější 
regiony;

Or. pt

Odůvodnění

Dosažení cílů strategie EU 2020, které vyžaduje podporu inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění, by se mělo týkat všech regionů EU, aby byl podpořen spravedlivý a 
vyvážený růst.

Pozměňovací návrh 261
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přispívat k inteligentnímu, udržitelnému 
růstu podporujícímu začlenění budováním 
moderních a vysoce výkonných 
transevropských sítí, které přinesou další 

a) přispívat k inteligentnímu, udržitelnému 
růstu podporujícímu začlenění budováním 
moderních a vysoce výkonných 
transevropských sítí, které přinesou další 
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výhody pro celou Evropskou unii, pokud 
jde o konkurenceschopnost a 
ekonomickou, sociální a územní 
soudržnost v rámci jednotného trhu, a 
vytvoří prostředí více podporující 
soukromé a veřejné investice kombinací 
finančních nástrojů a přímé podpory Unie i 
využitím synergií napříč odvětvími. 
Dosažení tohoto cíle se bude měřit 
objemem veřejných a soukromých investic 
do projektů společného zájmu, a zejména 
objemem veřejných a soukromých investic 
do projektů realizovaných prostřednictvím 
finančních nástrojů podle tohoto nařízení;

výhody pro celou Evropskou unii, pokud 
jde o konkurenceschopnost a 
ekonomickou, sociální a územní 
soudržnost v rámci jednotného trhu, a 
vytvoří prostředí více podporující 
soukromé a veřejné investice kombinací 
finančních nástrojů a přímé podpory Unie i 
využitím synergií napříč odvětvími. 
Dosažení tohoto cíle se bude měřit tím, 
jaký podíl v dané síti byl dokončen 
prostřednictvím projektu společného 
zájmu, objemem soukromých investic, 
které byly přilákány projekty společného 
zájmu, a podílem dané sítě dokončeným 
prostřednictvím projektů realizovaných 
prostřednictvím finančních nástrojů podle 
tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Jean-Jacob Bicep

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přispívat k inteligentnímu, udržitelnému 
růstu podporujícímu začlenění budováním 
moderních a vysoce výkonných 
transevropských sítí, které přinesou další 
výhody pro celou Evropskou unii, pokud 
jde o konkurenceschopnost a
ekonomickou, sociální a územní 
soudržnost v rámci jednotného trhu, a 
vytvoří prostředí více podporující 
soukromé a veřejné investice kombinací 
finančních nástrojů a přímé podpory Unie i 
využitím synergií napříč odvětvími. 
Dosažení tohoto cíle se bude měřit 
objemem veřejných a soukromých investic 
do projektů společného zájmu, a zejména 
objemem veřejných a soukromých investic 
do projektů realizovaných prostřednictvím 

a) přispívat k inteligentnímu, udržitelnému 
růstu podporujícímu začlenění budováním 
moderních, vysoce výkonných a 
udržitelných transevropských sítí, které 
zajistí pro celou Evropskou unii potřebné 
podmínky pro zlepšenou ekonomickou, 
sociální a územní soudržnost v rámci 
jednotného trhu, a vytvoří prostředí více 
podporující soukromé a veřejné investice 
kombinací finančních nástrojů a přímé 
podpory Unie i využitím synergií napříč 
odvětvími. Dosažení tohoto cíle se bude 
měřit objemem veřejných a soukromých 
investic do projektů společného zájmu, a 
zejména objemem veřejných a soukromých 
investic do projektů realizovaných 
prostřednictvím finančních nástrojů podle 
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finančních nástrojů podle tohoto nařízení; tohoto nařízení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 263
Michael Cramer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přispívat k inteligentnímu, udržitelnému 
růstu podporujícímu začlenění budováním
moderních a vysoce výkonných 
transevropských sítí, které přinesou další 
výhody pro celou Evropskou unii, pokud 
jde o konkurenceschopnost a 
ekonomickou, sociální a územní 
soudržnost v rámci jednotného trhu, a 
vytvoří prostředí více podporující 
soukromé a veřejné investice kombinací 
finančních nástrojů a přímé podpory Unie i 
využitím synergií napříč odvětvími. 
Dosažení tohoto cíle se bude měřit 
objemem veřejných a soukromých investic 
do projektů společného zájmu, a zejména 
objemem veřejných a soukromých investic 
do projektů realizovaných prostřednictvím 
finančních nástrojů podle tohoto nařízení;

a) přispívat k inteligentnímu, udržitelnému 
a začlenění podporujícímu rozvoji 
moderních a vysoce výkonných 
transevropských sítí, které přinesou další 
výhody pro celou Evropskou unii, pokud 
jde o minimalizaci externích nákladů, 
zlepšení konkurenceschopnosti a 
ekonomické, sociální a územní soudržnosti
v rámci jednotného trhu, a vytvoří prostředí 
více podporující soukromé a veřejné 
investice kombinací finančních nástrojů, 
jako je použití výnosů z uplatňování 
zásady „znečišťovatel platí“, s přímou 
podporou Unie i využitím synergií napříč 
odvětvími. Dosažení tohoto cíle se bude 
měřit objemem veřejných a soukromých 
investic do projektů společného zájmu, a 
zejména objemem veřejných a soukromých 
investic do projektů realizovaných 
prostřednictvím finančních nástrojů podle 
tohoto nařízení stejně jako odpovídajícím 
sdílením rizik, zisků a ztrát mezi veřejnými 
a soukromými investory; 

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přispívat k inteligentnímu, udržitelnému 
růstu podporujícímu začlenění budováním 
moderních a vysoce výkonných 
transevropských sítí, které přinesou další 
výhody pro celou Evropskou unii, pokud 
jde o konkurenceschopnost a 
ekonomickou, sociální a územní 
soudržnost v rámci jednotného trhu, a 
vytvoří prostředí více podporující 
soukromé a veřejné investice kombinací 
finančních nástrojů a přímé podpory Unie i 
využitím synergií napříč odvětvími. 
Dosažení tohoto cíle se bude měřit 
objemem veřejných a soukromých investic 
do projektů společného zájmu, a zejména 
objemem veřejných a soukromých investic 
do projektů realizovaných prostřednictvím 
finančních nástrojů podle tohoto nařízení;

a) přispívat k inteligentnímu, udržitelnému 
růstu podporujícímu začlenění budováním 
moderních a vysoce výkonných 
transevropských sítí, které přinesou další 
výhody pro celou Evropskou unii, pokud 
jde o konkurenceschopnost a 
ekonomickou, sociální a územní 
soudržnost v rámci jednotného trhu, a 
vytvoří prostředí více podporující 
soukromé a veřejné investice kombinací 
finančních nástrojů a přímé podpory Unie i 
využitím synergií napříč odvětvími. 
Dosažení tohoto cíle se bude měřit 
objemem veřejných a soukromých investic 
do projektů společného zájmu, a zejména 
objemem veřejných a soukromých investic 
do projektů realizovaných prostřednictvím 
finančních nástrojů podle tohoto nařízení. 
Platí zde požadavek zachování zásady 
technologické neutrality a zajištění 
rovnováhy mezi účinností a náklady; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 265
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přispívat k inteligentnímu, udržitelnému 
růstu podporujícímu začlenění budováním 
moderních a vysoce výkonných 
transevropských sítí, které přinesou další 
výhody pro celou Evropskou unii, pokud 
jde o konkurenceschopnost a
ekonomickou, sociální a územní 
soudržnost v rámci jednotného trhu, a 
vytvoří prostředí více podporující 
soukromé a veřejné investice kombinací 
finančních nástrojů a přímé podpory Unie i 

a) přispívat k inteligentnímu, udržitelnému 
růstu podporujícímu začlenění budováním 
moderních a vysoce výkonných 
transevropských sítí, které přinesou další 
výhody pro celou Evropskou unii, pokud 
jde o ekonomickou, sociální a územní 
soudržnost v rámci jednotného trhu, 
kombinací finančních nástrojů a přímé 
podpory Unie i využitím synergií napříč 
odvětvími. Dosažení tohoto cíle se bude 
měřit účinností investic do projektů 
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využitím synergií napříč odvětvími. 
Dosažení tohoto cíle se bude měřit 
objemem veřejných a soukromých investic 
do projektů společného zájmu, a zejména 
objemem veřejných a soukromých investic
do projektů realizovaných prostřednictvím 
finančních nástrojů podle tohoto nařízení;

společného zájmu, a zejména do projektů 
realizovaných prostřednictvím finančních 
nástrojů podle tohoto nařízení;

Or. en

Odůvodnění

Účinnost investic, které zajistily dokončení projektů společného zájmu podle plánovaného 
harmonogramu, je jedinou spolehlivou metodou posouzení příspěvku k udržitelnému a 
začlenění podporujícímu růstu. Samotný podíl veřejných a soukromých prostředků nezajišťuje 
spolehlivé výsledky.

Pozměňovací návrh 266
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přispívat k inteligentnímu, udržitelnému 
růstu podporujícímu začlenění budováním 
moderních a vysoce výkonných 
transevropských sítí, které přinesou další 
výhody pro celou Evropskou unii, pokud 
jde o konkurenceschopnost a 
ekonomickou, sociální a územní 
soudržnost v rámci jednotného trhu, a 
vytvoří prostředí více podporující 
soukromé a veřejné investice kombinací 
finančních nástrojů a přímé podpory Unie i 
využitím synergií napříč odvětvími. 
Dosažení tohoto cíle se bude měřit 
objemem veřejných a soukromých investic 
do projektů společného zájmu, a zejména 
objemem veřejných a soukromých investic 
do projektů realizovaných prostřednictvím 
finančních nástrojů podle tohoto nařízení;

a) přispívat k inteligentnímu, udržitelnému 
růstu podporujícímu začlenění budováním 
moderních a vysoce výkonných 
transevropských sítí, které zohledňují 
budoucí dopravní toky, a které tak 
přinesou další výhody pro celou Evropskou 
unii, pokud jde o konkurenceschopnost a 
ekonomickou, sociální a územní 
soudržnost v rámci jednotného trhu, a 
vytvoří prostředí více podporující 
soukromé a veřejné investice kombinací 
finančních nástrojů a přímé podpory Unie i 
využitím synergií napříč odvětvími. 
Dosažení tohoto cíle se bude měřit 
objemem veřejných a soukromých investic 
do projektů společného zájmu, a zejména 
objemem veřejných a soukromých investic 
do projektů realizovaných prostřednictvím 
finančních nástrojů podle tohoto nařízení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 267
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přispívat k inteligentnímu, udržitelnému 
růstu podporujícímu začlenění budováním 
moderních a vysoce výkonných 
transevropských sítí, které přinesou další 
výhody pro celou Evropskou unii, pokud 
jde o konkurenceschopnost a 
ekonomickou, sociální a územní 
soudržnost v rámci jednotného trhu, a 
vytvoří prostředí více podporující 
soukromé a veřejné investice kombinací 
finančních nástrojů a přímé podpory Unie i 
využitím synergií napříč odvětvími. 
Dosažení tohoto cíle se bude měřit 
objemem veřejných a soukromých investic 
do projektů společného zájmu, a zejména 
objemem veřejných a soukromých investic 
do projektů realizovaných prostřednictvím 
finančních nástrojů podle tohoto nařízení;

a) přispívat k inteligentnímu, udržitelnému 
růstu podporujícímu začlenění budováním 
moderních a vysoce výkonných 
transevropských sítí, které přinesou další 
výhody pro celou Evropskou unii, pokud 
jde o konkurenceschopnost a 
ekonomickou, sociální a územní 
soudržnost v rámci jednotného trhu, a 
vytvoří prostředí více podporující 
soukromé a veřejné investice kombinací 
finančních nástrojů a přímé podpory Unie i 
využitím synergií napříč odvětvími. 
Dosažení tohoto cíle se bude měřit 
objemem veřejných a soukromých investic 
do projektů společného zájmu, a zejména 
objemem veřejných a soukromých investic 
do projektů realizovaných prostřednictvím 
finančních nástrojů podle tohoto nařízení. 
Dosažení tohoto cíle se bude rovněž měřit 
kumulativním účinkem těchto projektů 
společného zájmu na celkové cíle strategie 
Evropa 2020; 

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přispívat k inteligentnímu, udržitelnému 
růstu podporujícímu začlenění budováním 
moderních a vysoce výkonných 

a) přispívat k inteligentnímu, udržitelnému 
růstu podporujícímu začlenění budováním 
moderních a vysoce výkonných 
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transevropských sítí, které přinesou další 
výhody pro celou Evropskou unii, pokud 
jde o konkurenceschopnost a 
ekonomickou, sociální a územní 
soudržnost v rámci jednotného trhu, a 
vytvoří prostředí více podporující 
soukromé a veřejné investice kombinací 
finančních nástrojů a přímé podpory Unie i 
využitím synergií napříč odvětvími. 
Dosažení tohoto cíle se bude měřit 
objemem veřejných a soukromých investic 
do projektů společného zájmu, a zejména 
objemem veřejných a soukromých investic 
do projektů realizovaných prostřednictvím 
finančních nástrojů podle tohoto nařízení;

transevropských sítí, které přinesou další 
výhody pro celou Evropskou unii, pokud 
jde o konkurenceschopnost a 
ekonomickou, sociální a územní 
soudržnost v rámci jednotného trhu, a 
vytvoří prostředí více podporující 
soukromé, veřejné a společné veřejné a 
soukromé investice kombinací finančních 
nástrojů a přímé podpory Unie i využitím 
synergií napříč odvětvími. Dosažení tohoto 
cíle se bude měřit objemem veřejných,
soukromých a společných veřejných a 
soukromých investic do projektů 
společného zájmu, a zejména objemem 
veřejných a soukromých investic do 
projektů realizovaných prostřednictvím 
finančních nástrojů podle tohoto nařízení;

Or. es

Pozměňovací návrh 269
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) umožnit Unii dosáhnout svého cíle 20% 
snížení emisí skleníkových plynů, 20% 
zvýšení energetické účinnosti a navýšení 
podílu energie z obnovitelných zdrojů na 
20% do roku 2020 při současném zajištění 
větší solidarity mezi členskými státy.

b) umožnit Unii dosáhnout svého cíle 20% 
snížení emisí skleníkových plynů, 20% 
zvýšení energetické účinnosti a navýšení 
podílu energie z obnovitelných zdrojů na 
20% do roku 2020 při současném zajištění 
větší solidarity mezi členskými státy. 
Dosažení tohoto cíle se bude měřit 
podílem na evropských cílích dosaženým 
prostřednictvím projektů v rámci tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Jean-Jacob Bicep
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) umožnit Unii dosáhnout svého cíle 20% 
snížení emisí skleníkových plynů, 20% 
zvýšení energetické účinnosti a navýšení 
podílu energie z obnovitelných zdrojů na 
20% do roku 2020 při současném zajištění 
větší solidarity mezi členskými státy.

b) umožnit Unii dosáhnout svého cíle 
udržitelného růstu včetně 20% snížení 
emisí skleníkových plynů, 20% zvýšení 
energetické účinnosti a navýšení podílu 
energie z obnovitelných zdrojů na 20% do 
roku 2020 při současném zajištění větší 
solidarity mezi členskými státy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 271
Michael Cramer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) umožnit Unii dosáhnout svého cíle 20% 
snížení emisí skleníkových plynů, 20% 
zvýšení energetické účinnosti a navýšení 
podílu energie z obnovitelných zdrojů na 
20% do roku 2020 při současném zajištění 
větší solidarity mezi členskými státy.

b) umožnit Unii dosáhnout do roku 2020 
cíle 20% snížení emisí skleníkových plynů, 
20% zvýšení energetické účinnosti a 
navýšení podílu energie z obnovitelných 
zdrojů na 20% do roku 2020 při současném 
zajištění větší solidarity mezi členskými 
státy, přičemž procentuální hodnoty se 
vztahují k úrovním z roku 1990.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) umožnit Unii dosáhnout svého cíle 20% b) umožnit Unii dosáhnout svého cíle 20% 
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snížení emisí skleníkových plynů, 20% 
zvýšení energetické účinnosti a navýšení 
podílu energie z obnovitelných zdrojů na 
20% do roku 2020 při současném zajištění 
větší solidarity mezi členskými státy.

snížení emisí skleníkových plynů, 20% 
zvýšení energetické účinnosti a navýšení 
podílu energie z obnovitelných zdrojů na 
20% do roku 2020 při současném zajištění 
větší solidarity mezi členskými státy 
v oblasti investic do energetické účinnosti, 
obnovitelných zdrojů energie a 
inteligentních sítí pro přenos a distribuci 
elektřiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) umožnit Unii dosáhnout svého cíle 20% 
snížení emisí skleníkových plynů, 20% 
zvýšení energetické účinnosti a navýšení 
podílu energie z obnovitelných zdrojů na 
20% do roku 2020 při současném zajištění 
větší solidarity mezi členskými státy.

b) umožnit Unii dosáhnout svého cíle 20% 
snížení emisí skleníkových plynů, 20% 
zvýšení energetické účinnosti a navýšení 
podílu energie z obnovitelných zdrojů na 
20% do roku 2020 a přispět k dosažení 
cílů vytčených do roku 2050 při 
současném zajištění větší solidarity mezi 
členskými státy.

Or. sv

Pozměňovací návrh 274
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) umožnit Unii dosáhnout svého cíle 20% 
snížení emisí skleníkových plynů, 20% 
zvýšení energetické účinnosti a navýšení 
podílu energie z obnovitelných zdrojů na 
20% do roku 2020 při současném zajištění 

b) umožnit Unii dosáhnout svého cíle 20% 
snížení emisí skleníkových plynů, 20% 
zvýšení energetické účinnosti a navýšení 
podílu energie z obnovitelných zdrojů na 
20% do roku 2020 při současném zajištění 
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větší solidarity mezi členskými státy. větší solidarity mezi členskými státy. 
Metodika vytvořená pro následná 
hodnocení účinnosti a účelnosti nástroje 
zahrnuje konzultace mezi členskými státy. 

Or. pl

Pozměňovací návrh 275
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) umožnit Unii dosáhnout svého cíle 20% 
snížení emisí skleníkových plynů, 20% 
zvýšení energetické účinnosti a navýšení 
podílu energie z obnovitelných zdrojů na 
20% do roku 2020 při současném zajištění 
větší solidarity mezi členskými státy.

b) umožnit Unii dosáhnout svého cíle 20% 
snížení emisí skleníkových plynů, 20% 
zvýšení energetické účinnosti a navýšení 
podílu energie z obnovitelných zdrojů na 
20% do roku 2020 při současném zajištění 
větší solidarity mezi členskými státy. 
Kromě těchto cílů je třeba věnovat 
pozornost i dlouhodobým cílům ve věci 
snížení emisí uhlíku stanoveným v plánu 
přechodu na nízkouhlíkové hospodářství 
do roku 2050.

Or. it

Pozměňovací návrh 276
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) umožnit Unii dosáhnout svého cíle 20% 
snížení emisí skleníkových plynů, 20% 
zvýšení energetické účinnosti a navýšení 
podílu energie z obnovitelných zdrojů na 
20% do roku 2020 při současném zajištění 
větší solidarity mezi členskými státy.

b) umožnit Unii dosáhnout svého cíle 20% 
snížení emisí skleníkových plynů, 20% 
zvýšení energetické účinnosti a navýšení 
podílu energie z obnovitelných zdrojů na 
20% do roku 2020 při současném zajištění 
větší solidarity mezi členskými státy při 
dosahování konkrétních milníků ve 
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snížení vnitrostátních emisí na 40 % do 
roku 2030, na 60 % do roku 2040 a na 
80 % do roku 2050.

Or. en

Odůvodnění

Je užitečné připomenout specifické milníky pro konkrétní odvětví, jak je v únoru schválil 
Evropský parlament ve svém usnesení o Plánu přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové 
hospodářství do roku 2050.

Pozměňovací návrh 277
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) umožnit Unii dosáhnout cíle 
bezpečnosti energetických dodávek, a to 
též prostřednictvím diverzifikace.

Or. pl

Pozměňovací návrh 278
Jean-Jacob Bicep

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zajistit rozvoj infrastruktury, která 
respektuje životní prostředí jako celek, 
v souladu s ex ante studiemi podle 
definice v článku 3ra nařízení (EU) č. 
XXXX/2012 [hlavní směry TEN-T] při 
zohlednění celkového dopadu projektů na 
biologickou rozmanitost a znečištění vod a 
půdy.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 279
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – poznámka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) umožnit Unii dosáhnout svého cíle 20% 
snížení emisí skleníkových plynů1, 20% 
zvýšení energetické účinnosti a navýšení 
podílu energie z obnovitelných zdrojů na 
20% do roku 2020 při současném zajištění 
větší solidarity mezi členskými státy.

b) umožnit Unii dosáhnout svého cíle 20% 
snížení emisí skleníkových plynů1, 20% 
zvýšení energetické účinnosti a navýšení 
podílu energie z obnovitelných zdrojů na 
20% do roku 2020 při současném zajištění 
větší solidarity mezi členskými státy.

1 Za vhodných podmínek až 30%. 1 Pokud budou splněny podmínky 
stanovené Evropskou radou, až 30%.

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V návaznosti na obecné cíle uvedené 
v článku 3 by měl nástroj pro propojení 
Evropy přispívat k dosažení těchto 
konkrétních odvětvových cílů:

1. Aniž jsou dotčeny obecné cíle uvedené 
v článku 3, přispívá nástroj pro propojení 
Evropy k dosažení těchto konkrétních 
odvětvových cílů:

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) odstranění úzkých míst a překlenutí 
chybějících spojů, které bude měřeno 
počtem nových a modernizovaných 
přeshraničních spojení a odstraněných
úzkých míst na dopravních cestách, u 
kterých se nástroje pro propojení Evropy 
využilo;

i) odstranění úzkých míst a překlenutí 
chybějících spojů, které bude měřeno 
počtem nových a modernizovaných 
přeshraničních spojení a odstraněných 
úzkých míst na dopravních cestách všech 
oborů dopravy, u kterých se nástroje pro 
propojení Evropy využilo;

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) odstranění úzkých míst a překlenutí 
chybějících spojů, které bude měřeno 
počtem nových a modernizovaných 
přeshraničních spojení a odstraněných 
úzkých míst na dopravních cestách, u 
kterých se nástroje pro propojení Evropy 
využilo;

i) odstranění úzkých míst a překlenutí 
chybějících spojů, a to i prostřednictvím 
inovativních systémů ITS, které bude 
měřeno počtem zlepšených či 
modernizovaných přeshraničních spojení a 
odstraněných úzkých míst na dopravních 
cestách, u kterých se nástroje pro propojení 
Evropy využilo;

Or. en

Odůvodnění

Odstranění úzkých míst a překlenutí chybějících spojů lze dosáhnout nákladově účinným 
způsobem prostřednictvím zlepšení dopravních toků odpovídajícími systémy ITS nebo zásadní 
modernizací stávající nedostatečné infrastruktury a prostřednictvím budování nových 
infrastruktur, a to v případech, kdy to plně odpovídá analýze nákladů a přínosů a 
strategickému posouzení vlivu na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 283
Oldřich Vlasák
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) odstranění úzkých míst a překlenutí 
chybějících spojů, které bude měřeno 
počtem nových a modernizovaných 
přeshraničních spojení a odstraněných 
úzkých míst na dopravních cestách, u 
kterých se nástroje pro propojení Evropy 
využilo;

i) odstranění úzkých míst a překlenutí 
chybějících spojů, které bude měřeno 
počtem nových a modernizovaných 
vnitrostátních a přeshraničních spojení a 
odstraněných úzkých míst na dopravních 
cestách, u kterých se nástroje pro propojení 
Evropy využilo;

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Michael Cramer

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) odstranění úzkých míst a překlenutí 
chybějících spojů, které bude měřeno 
počtem nových a modernizovaných 
přeshraničních spojení a odstraněných 
úzkých míst na dopravních cestách, u 
kterých se nástroje pro propojení Evropy 
využilo;

i) odstranění úzkých míst, zlepšení 
propojení s městskými a regionálními 
uzly, překlenutí chybějících spojů a 
zlepšení železničního spojení 
s průmyslovými oblastmi a lokalitami, 
které bude měřeno počtem přeshraničních 
úseků a průmyslových vleček, které byly 
opuštěné nebo odříznuté po druhé světové 
válce a byly nově modernizované nebo 
obnovené, a počtem odstraněných úzkých 
míst na dopravních cestách, u kterých se 
nástroje pro propojení Evropy využilo;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) odstranění úzkých míst a překlenutí 
chybějících spojů, které bude měřeno 
počtem nových a modernizovaných 
přeshraničních spojení a odstraněných 
úzkých míst na dopravních cestách, u 
kterých se nástroje pro propojení Evropy 
využilo;

i) odstranění úzkých míst, překlenutí 
chybějících spojů a propojení 
přeshraničních úseků, které bude měřeno 
počtem nových a modernizovaných 
přeshraničních spojení a odstraněných 
úzkých míst na dopravních cestách, u 
kterých se nástroje pro propojení Evropy 
využilo;

Or. es

Pozměňovací návrh 286
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zajištění dlouhodobě udržitelné a 
efektivní dopravy, které bude měřeno 
délkou konvenční železniční sítě v zemích 
EU-27 a délkou vysokorychlostní 
železniční sítě v zemích EU-27;

ii) zajištění dlouhodobě udržitelné a 
efektivní dopravy, které bude měřeno 
délkou konvenční železniční sítě, silniční 
sítě a sítě vnitrozemských vodních cest v 
zemích EU-27 modernizované podle 
požadavků hlavní sítě a nárůstem délky
vysokorychlostní železniční sítě v zemích 
EU-27;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zajištění dlouhodobě udržitelné a 
efektivní dopravy, které bude měřeno 
délkou konvenční železniční sítě v zemích 

ii) zajištění dlouhodobě udržitelné a 
efektivní dopravy, které bude měřeno 
délkou železniční sítě a sítě vodních cest v 
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EU-27 a délkou vysokorychlostní 
železniční sítě v zemích EU-27;

zemích EU-27;

Or. en

Odůvodnění

Jde-li o nejvýznamnější nízkouhlíkové a k životnímu prostředí šetrné způsoby dopravy, musí 
být jasně odkázáno na veškeré sítě vodních cest a železniční sítě v EU bez rozlišení.

Pozměňovací návrh 288
Philip Bradbourn

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zajištění dlouhodobě udržitelné a 
efektivní dopravy, které bude měřeno 
délkou konvenční železniční sítě v zemích 
EU-27 a délkou vysokorychlostní 
železniční sítě v zemích EU-27;

ii) zajištění dlouhodobě udržitelné a 
efektivní dopravy na sítích vybudovaných 
nebo vylepšených prostřednictvím tohoto 
nařízení, které bude měřeno délkou 
dopravní infrastruktury vedoucí přes země 
EU-27 bez významnějších úzkých míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Dominique Vlasto, Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zajištění dlouhodobě udržitelné a 
efektivní dopravy, které bude měřeno 
délkou konvenční železniční sítě v zemích 
EU-27 a délkou vysokorychlostní 
železniční sítě v zemích EU-27;

ii) zajištění dlouhodobě udržitelné a 
efektivní dopravy, které bude měřeno 
délkou železniční sítě a sítě vodních cest 
vybudovaných nebo zlepšených 
prostřednictvím tohoto nařízení v zemích 
EU-27 a počtem vytvořených mořských 
dálnic;

Or. fr
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Odůvodnění

Doprava po vodních cestách a mořských dálnicích tvoří stejně jako železniční doprava 
součást potřeb dlouhodobé udržitelnosti a účinnosti dopravy. Navíc má odkaz na mořské 
dálnice význam především s ohledem na cíl dosažení udržitelnosti a účinnosti, a nikoli 
s ohledem na cíl integrace a vzájemného propojení (jako to navrhují zpravodajové 
v pozměňovacím návrhu 38).

Pozměňovací návrh 290
Jim Higgins

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zajištění dlouhodobě udržitelné a 
efektivní dopravy, které bude měřeno 
délkou konvenční železniční sítě v zemích 
EU-27 a délkou vysokorychlostní 
železniční sítě v zemích EU-27;

ii) zajištění dlouhodobě udržitelné a 
efektivní dopravy, které bude měřeno 
délkou konvenční železniční sítě v zemích 
EU-27 a délkou vysokorychlostní 
železniční sítě v zemích EU-27; zajištění 
toho, aby délce silnic hlavní sítě 
odpovídala dostatečná infrastruktura pro 
dodávky alternativních paliv pro vozidel 
využívajících tyto komunikace v zemích 
EU-27, a zajištění snížení počtu obětí na 
silniční síti v zemích EU-27;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité si uvědomit, že silnice budou i v budoucnosti tvořit klíčovou součást dopravní sítě 
EU. V tomto ohledu je třeba vyvinout veškeré úsilí k dekarbonizaci silniční sítě a zajištění 
přechodu na obnovitelná paliva k pohonu vozidel na těchto silnicích. 

Pozměňovací návrh 291
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zajištění dlouhodobě udržitelné a ii) zajištění dlouhodobě udržitelného a
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efektivní dopravy, které bude měřeno
délkou konvenční železniční sítě v zemích 
EU-27 a délkou vysokorychlostní 
železniční sítě v zemích EU-27;

efektivního systému dopravy. Dosažení 
tohoto cíle bude měřeno délkou konvenční 
železniční sítě v zemích EU-27, v souladu 
s požadavky čl. 45 odst. 2 nařízení (EU) č. 
XXXX/2012 [hlavní směry pro TEN-T], 
délkou vysokorychlostní železniční sítě v 
zemích EU-27, délkou vnitrozemských 
vodních cest a délkou podle třídy v zemích 
EU-27, délkou silnic hlavní sítě, které 
mají dostatečnou infrastrukturu pro 
dodávky alternativních paliv pro vozidla 
v zemích EU-27, a omezením počtu obětí 
na silniční síti v zemích EU-27;

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zajištění dlouhodobě udržitelné a 
efektivní dopravy, které bude měřeno 
délkou konvenční železniční sítě v zemích 
EU-27 a délkou vysokorychlostní 
železniční sítě v zemích EU-27;

ii) zajištění dlouhodobě udržitelné a 
efektivní dopravy, které bude měřeno 
délkou konvenční železniční sítě v zemích 
EU-27 a délkou vysokorychlostní 
železniční sítě a sítě vodních cest, které 
byly vybudovány nebo zlepšeny 
prostřednictvím tohoto nařízení v zemích 
EU-27;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Michael Cramer, Jean-Jacob Bicep

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zajištění dlouhodobě udržitelné a ii) zajištění krátkodobě a dlouhodobě 
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efektivní dopravy, které bude měřeno 
délkou konvenční železniční sítě v zemích 
EU-27 a délkou vysokorychlostní 
železniční sítě v zemích EU-27;

udržitelné a efektivní dopravy, které bude 
měřeno podílem železnice v rámci 
jednotlivých oborů dopravy, jakož i délkou 
a stavem konvenční železniční sítě v 
zemích EU-27. Délka vysokorychlostní 
železniční sítě může být zohledňována 
v případě, že tyto tratě tvoří součást 
koncepce zlepšení železničních služeb 
v rámci celé sítě;

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zajištění dlouhodobě udržitelné a 
efektivní dopravy, které bude měřeno 
délkou konvenční železniční sítě v zemích 
EU-27 a délkou vysokorychlostní 
železniční sítě v zemích EU-27;

ii) zajištění dlouhodobě udržitelné a 
efektivní dopravy, které bude měřeno 
délkou konvenční železniční sítě v zemích 
EU-27, délkou vysokorychlostní železniční 
sítě v zemích EU-27 a sítí námořních a 
říčních přístavů v zemích EU-27;

Or. ro

Pozměňovací návrh 295
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zajištění dlouhodobě udržitelné a 
efektivní dopravy, které bude měřeno 
délkou konvenční železniční sítě v zemích 
EU-27 a délkou vysokorychlostní 
železniční sítě v zemích EU-27;

ii) zajištění dlouhodobě udržitelné a 
efektivní dopravy, které bude měřeno 
pomocí vědeckých metod, které 
jednoznačně ukáží výhody financovaných 
projektů z ekonomického hlediska i 
z hlediska životního prostředí;
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Or. en

Odůvodnění

Měřit udržitelnost a účinnost prostřednictvím délky železniční sítě není dostačující. Je třeba 
přijmout spolehlivou metodiku měření udržitelnosti a účinnosti z dlouhodobého hlediska.

Pozměňovací návrh 296
Britta Thomsen

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zajištění dlouhodobě udržitelné a
efektivní dopravy, které bude měřeno
délkou konvenční železniční sítě v zemích 
EU-27 a délkou vysokorychlostní 
železniční sítě v zemích EU-27;

ii) zajištění dlouhodobě udržitelného a
efektivního systému dopravy. Dosažení 
tohoto cíle bude měřeno délkou konvenční 
železniční sítě v zemích EU-27, v souladu 
s požadavky čl. 45 odst. 2 nařízení (EU) č. 
XXXX/2012 [hlavní směry pro TEN-T], 
délkou vysokorychlostní železniční sítě v 
zemích EU-27, délkou vnitrozemských 
vodních cest a délkou podle třídy v zemích 
EU-27, délkou silnic hlavní sítě, které
mají dostatečnou infrastrukturu pro 
dodávky alternativních paliv pro vozidla 
v zemích EU-27, a omezením počtu obětí 
na silniční síti v zemích EU-27;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k významu dekarbonizace silniční dopravy je třeba přijmout opatření ke sledování 
dosaženého pokroku.

Pozměňovací návrh 297
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod ii a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) odstranění rozdílu mezi dopravní 
infrastrukturou a dopravními systémy 
členských států. Dosažení tohoto cíle bude 
měřeno délkou sítě dálnic a rychlostních 
komunikací, délkou konvenční a 
vysokorychlostní železniční sítě a počtem 
nových a modernizovaných námořních 
přístavů a přístavů vnitrozemských 
vodních cest v členských státech, které 
přistoupily k EU k 1. květnu 2004;

Or. ro

Pozměňovací návrh 298
Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) optimalizace začleňování a propojování 
jednotlivých oborů dopravy a zlepšování 
interoperability dopravních služeb. 
Dosažení tohoto cíle bude měřeno počtem 
přístavů a letišť připojených na železniční 
síť.

iii) optimalizace začleňování a propojování 
jednotlivých oborů dopravy a zlepšování 
interoperability dopravních služeb. 
Dosažení tohoto cíle bude měřeno počtem 
vnitrozemských a námořních přístavů a 
letišť propojených navzájem a s železniční 
sítí a vnitrozemskými vodními cestami a 
počtem vybudovaných multimodálních 
logistických platforem.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité přiznat prioritu připojení na síť vnitrozemských vodních cest stejně jako na 
železniční síť a povzbudit vzájemné propojení mezi vnitrozemskými a námořními přístavy a 
letišti.

Pozměňovací návrh 299
Philippe De Backer, Gesine Meissner
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) optimalizace začleňování a propojování 
jednotlivých oborů dopravy a zlepšování 
interoperability dopravních služeb. 
Dosažení tohoto cíle bude měřeno počtem 
přístavů a letišť připojených na železniční 
síť.

iii) optimalizace začleňování a propojování 
jednotlivých oborů dopravy a zlepšování 
interoperability dopravních služeb. 
Dosažení tohoto cíle bude měřeno pomocí 
vědeckých metod, které jednoznačně ukáží 
výhody financovaných projektů z 
ekonomického hlediska i z hlediska 
životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Měřit začleňování a propojování jednotlivých oborů dopravy a interoperabilitu počtem 
přístavů a letišť není dostačující. Je třeba přijmout spolehlivou metodiku měření udržitelnosti 
a účinnosti z dlouhodobého hlediska.

Pozměňovací návrh 300
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) optimalizace začleňování a propojování 
jednotlivých oborů dopravy a zlepšování 
interoperability dopravních služeb. 
Dosažení tohoto cíle bude měřeno počtem 
přístavů a letišť připojených na železniční 
síť.

iii) optimalizace začleňování a propojování 
jednotlivých oborů dopravy a zlepšování 
interoperability dopravních služeb. 
Dosažení tohoto cíle bude měřeno počtem 
průmyslových středisek, přístavů a letišť 
připojených na železniční síť.

Or. ro

Pozměňovací návrh 301
Ádám Kósa, Erik Bánki
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) optimalizace začleňování a propojování 
jednotlivých oborů dopravy a zlepšování 
interoperability dopravních služeb. 
Dosažení tohoto cíle bude měřeno počtem 
přístavů a letišť připojených na železniční 
síť.

iii) optimalizace začleňování a propojování 
jednotlivých oborů dopravy a zlepšování 
interoperability a dostupnosti dopravních 
služeb. Dosažení tohoto cíle bude měřeno 
počtem přístavů a letišť připojených na 
železniční síť.

Or. en

Odůvodnění

Dostupnost je jedním z cílů uvedených v návrhu TEN-T (čl. 4.1 písm. d) a čl. 4.2 písm. k) a 
rovněž v bodu odůvodnění 31 návrhu nástroje CEF. Měla by se tedy odrážet i mezi cíli, které 
zdůrazňuje nařízení, kterým se vytváří nástroj CEF.

Pozměňovací návrh 302
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) optimalizace začleňování a propojování 
jednotlivých oborů dopravy a zlepšování 
interoperability dopravních služeb. 
Dosažení tohoto cíle bude měřeno počtem 
přístavů a letišť připojených na železniční 
síť.

iii) optimalizace začleňování a propojování 
jednotlivých oborů dopravy a zlepšování 
interoperability dopravních služeb. 
Dosažení tohoto cíle bude měřeno počtem 
přístavů a letišť připojených na železniční 
síť, účinným zavedením systémů ERTMS, 
RIS a ITS a počtem městských oblastí 
s integrovanými systémy logistického 
řízení s „nulovými emisemi“ CO2.

Or. en

Odůvodnění

Začlenění a propojení musí zahrnovat sítě a související měření ITS nebo bezpečnosti 
interoperabilních zařízení, stejně jako udržitelnost přeplněných městských oblastí, jak to 
požaduje 10 cílů bílé knihy o dopravě.



AM\912704CS.doc 123/137 PE496.337v01-00

CS

Pozměňovací návrh 303
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) optimalizace začleňování a propojování 
jednotlivých oborů dopravy a zlepšování 
interoperability dopravních služeb. 
Dosažení tohoto cíle bude měřeno počtem 
přístavů a letišť připojených na železniční 
síť.

iii) optimalizace začleňování a propojování 
jednotlivých oborů dopravy a zlepšování 
multimodality a interoperability 
dopravních služeb. Dosažení tohoto cíle 
bude měřeno počtem přístavů, letišť a 
dopravních uzlů připojených na železniční 
síť.

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) optimalizace začleňování a propojování 
jednotlivých oborů dopravy a zlepšování 
interoperability dopravních služeb. 
Dosažení tohoto cíle bude měřeno počtem 
přístavů a letišť připojených na železniční 
síť.

iii) optimalizace začleňování a propojování 
jednotlivých oborů dopravy a zlepšování 
interoperability dopravních služeb. 
Dosažení tohoto cíle bude měřeno počtem 
přístavů a letišť, multimodálních 
logistických platforem a mořských dálnic, 
které jsou nebo mohou být připojeny na 
železniční síť.

Or. es

Pozměňovací návrh 305
Michael Cramer

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod iii a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) urychlení posunu mezi jednotlivými 
obory dopravy k udržitelnějším oborům, 
jako je např. železnice a udržitelná 
doprava po vodě, s cílem minimalizovat 
veškeré ekologické a sociální náklady 
včetně nehod, emisí skleníkových plynů, 
znečištění ovzduší, hlukového znečistění a 
znečištění vody a půdy a chránit 
biologickou rozmanitost, přírodní 
stanoviště a zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) příprava na budoucí dopravní toky.

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) umožnit dekarbonizaci všech způsobů 
dopravy prostřednictvím přechodu na 
inovativní nízkouhlíkové a energeticky 
účinné dopravní technologie, stejně jako 
zavedení alternativních systémů pohonu a 
zajištění odpovídající infrastruktury 
potřebné k přechodu na nízkouhlíkové 
hospodářství a dopravní systémy.
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Or. en

Pozměňovací návrh 308
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) přispění k další integraci vnitřního trhu s 
energií a přeshraniční interoperabilitě 
energetické a plynárenské sítě, mimo jiné 
zajištěním toho, aby žádný členský stát 
nebyl od evropské sítě izolován, což bude 
měřeno počtem projektů účinně 
propojujících sítě členských států a 
odstraňujících vnitřní úzká místa;

i) přispění k další integraci vnitřního trhu s 
energií a přeshraniční interoperabilitě 
energetické a plynárenské sítě, mimo jiné 
zajištěním toho, aby žádný členský stát 
nebyl od evropské sítě izolován a nebyl 
závislý na jediném zdroji, což bude měřeno 
počtem projektů účinně přispívajících 
soutěži zdrojů a sbližování cen 
prostřednictvím propojování sítě 
členských států a odstraňování vnitřních 
úzkých míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) přispění k další integraci vnitřního trhu s 
energií a přeshraniční interoperabilitě 
energetické a plynárenské sítě, mimo jiné 
zajištěním toho, aby žádný členský stát 
nebyl od evropské sítě izolován, což bude 
měřeno počtem projektů účinně 
propojujících sítě členských států a 
odstraňujících vnitřní úzká místa;

i) přispění k další integraci vnitřního trhu s 
energií a přeshraniční interoperabilitě 
energetické a plynárenské sítě, mimo jiné 
zajištěním toho, aby žádný členský stát 
nebyl od evropské sítě izolován, což bude 
měřeno počtem dokončených projektů 
účinně propojujících sítě všech členských 
států se sítěmi sousedních členských států, 
podílem vnitrostátní spotřeby, kterou je 
možné pokrýt prostřednictvím propojení 
s evropskou sítí, a počtem dokončených 
projektů odstraňujících vnitřní úzká místa;
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Or. en

Pozměňovací návrh 310
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) přispění k další integraci vnitřního trhu s 
energií a přeshraniční interoperabilitě 
energetické a plynárenské sítě, mimo jiné 
zajištěním toho, aby žádný členský stát 
nebyl od evropské sítě izolován, což bude 
měřeno počtem projektů účinně 
propojujících sítě členských států a 
odstraňujících vnitřní úzká místa;

i) přispění k další integraci vnitřního trhu s 
energií a interoperabilitě elektrické sítě, 
mimo jiné rozvojem inteligentních sítí, 
dalším využíváním obnovitelných zdrojů 
energie a zajištěním toho, aby žádný 
členský stát nebyl od evropské sítě 
izolován;

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) přispění k další integraci vnitřního trhu s 
energií a přeshraniční interoperabilitě 
energetické a plynárenské sítě, mimo jiné 
zajištěním toho, aby žádný členský stát 
nebyl od evropské sítě izolován, což bude 
měřeno počtem projektů účinně 
propojujících sítě členských států a 
odstraňujících vnitřní úzká místa;

i) přispění k další integraci vnitřního trhu s 
energií a přeshraniční interoperabilitě 
energetické, ropovodné a plynárenské sítě, 
mimo jiné zajištěním toho, aby žádný 
členský stát nebyl od evropské sítě 
izolován, což bude měřeno počtem 
projektů účinně propojujících sítě 
členských států a odstraňujících vnitřní 
úzká místa;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 312
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) přispění k další integraci vnitřního trhu s 
energií a přeshraniční interoperabilitě 
energetické a plynárenské sítě, mimo jiné
zajištěním toho, aby žádný členský stát 
nebyl od evropské sítě izolován, což bude 
měřeno počtem projektů účinně 
propojujících sítě členských států a 
odstraňujících vnitřní úzká místa;

i) přispění jednak k integraci vnitřního trhu 
s energií a přeshraniční interoperabilitě 
energetické sítě a sítě pro rozvod zemního 
plynu a jednak k rozvoji inteligentních 
vnitrostátních energetických sítí, a to
zajištěním toho, aby žádný členský stát 
nebyl od evropské sítě izolován, což bude 
měřeno počtem projektů účinně 
posilujících sítě členských států a 
odstraňujících vnitřní úzká místa;

Or. en

Odůvodnění

Integrace a vzájemné propojení mezi členskými státy při zajištění toho, aby žádný členský stát 
nebyl od evropské sítě izolován, není pouze účinným a spolehlivým řešením k odstranění 
úzkých míst. Zavádění místních inteligentních energetických sítí může pomoci globální 
odolnosti sítě EU.

Pozměňovací návrh 313
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) přispění k další integraci vnitřního trhu s 
energií a přeshraniční interoperabilitě 
energetické a plynárenské sítě, mimo jiné 
zajištěním toho, aby žádný členský stát 
nebyl od evropské sítě izolován, což bude 
měřeno počtem projektů účinně 
propojujících sítě členských států a 
odstraňujících vnitřní úzká místa;

i) přispění k větší hospodářské soutěži a
další integraci vnitřního trhu s energií a 
přeshraniční interoperabilitě energetické a 
plynárenské sítě, mimo jiné zajištěním 
toho, aby žádný členský stát nebyl od 
evropské sítě izolován, což bude měřeno 
počtem projektů účinně propojujících sítě 
členských států a odstraňujících vnitřní 
úzká místa;
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Or. sv

Pozměňovací návrh 314
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zlepšení bezpečnosti dodávek v Unii, 
které bude měřeno rozvojem odolnosti 
systému a bezpečnosti systémových 
operací i počtem projektů umožňujících 
diverzifikaci zdrojů dodávek, dodávajících 
protistran a tras;

ii) zlepšení bezpečnosti dodávek v Unii, 
které bude měřeno rozvojem odolnosti 
systému a bezpečnosti systémových 
operací i počtem dokončených projektů 
umožňujících diverzifikaci zdrojů dodávek, 
dodávajících protistran a tras a prodloužení 
doby, kterou je možné pokrýt z 
vnitrostátních rezerv pro případ 
naléhavých událostí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 315
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zlepšení bezpečnosti dodávek v Unii, 
které bude měřeno rozvojem odolnosti 
systému a bezpečnosti systémových 
operací i počtem projektů umožňujících 
diverzifikaci zdrojů dodávek, dodávajících 
protistran a tras;

ii) zlepšení bezpečnosti dodávek v Unii, 
které bude měřeno rozvojem odolnosti 
systému a bezpečnosti systémových 
operací i počtem projektů umožňujících 
diverzifikaci a lepší využívání 
vnitrostátních zdrojů dodávek, 
dodávajících protistran a tras;

Or. en

Odůvodnění

Rozvoj vnitrostátních inteligentních sítí může pomoci zajistit spolehlivost bezpečnosti 
dodávek.
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Pozměňovací návrh 316
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zlepšení bezpečnosti dodávek v Unii, 
které bude měřeno rozvojem odolnosti
systému a bezpečnosti systémových 
operací i počtem projektů umožňujících 
diverzifikaci zdrojů dodávek, dodávajících 
protistran a tras;

ii) zlepšení energetické nezávislosti Unie, 
které bude měřeno rozvojem inteligentních 
sítí, optimálním využíváním energetické 
infrastruktury vedoucím k lepší 
energetické účinnosti a začleňováním 
distribuované energie z obnovitelných 
zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zlepšení bezpečnosti dodávek v Unii, 
které bude měřeno rozvojem odolnosti 
systému a bezpečnosti systémových 
operací i počtem projektů umožňujících 
diverzifikaci zdrojů dodávek, dodávajících 
protistran a tras;

ii) zlepšení bezpečnosti dodávek v Unii, 
které bude měřeno rozvojem odolnosti 
systému a bezpečnosti systémových 
operací i počtem projektů umožňujících 
diverzifikaci zdrojů dodávek a zajištujících 
oboustranné propojení dodávajících 
protistran a tras;

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) zlepšení bezpečnosti dodávek v Unii, 
které bude měřeno rozvojem odolnosti 
systému a bezpečnosti systémových 
operací i počtem projektů umožňujících 
diverzifikaci zdrojů dodávek, dodávajících 
protistran a tras;

ii) zlepšení bezpečnosti dodávek v Unii 
v odvětví elektřiny a zemního plynu, které 
bude měřeno rozvojem odolnosti a 
účinnosti systému a bezpečnosti 
systémových operací i počtem projektů 
umožňujících přístup k domácím 
obnovitelným zdrojům energie a 
diverzifikaci zdrojů dodávek, dodávajících 
protistran a tras;

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) přispění k udržitelnému rozvoji a 
ochraně životního prostředí, zejména 
integrací energií z obnovitelných zdrojů do 
přenosových sítí a rozvojem sítí pro oxid 
uhličitý, které bude měřeno přenosem 
energie z obnovitelných zdrojů z místa 
výroby do míst největší spotřeby a úložišť, 
a součtem emisí CO2, jimž bylo zabráněno 
výstavbou projektů, u kterých se nástroje 
pro propojení Evropy využilo.

iii) přispění k udržitelnému rozvoji a 
ochraně životního prostředí a veřejného 
zdraví, zejména integrací energií z 
obnovitelných zdrojů do přenosových sítí, 
které bude měřeno přenosem energie z 
obnovitelných zdrojů z místa výroby do 
míst největší spotřeby a úložišť, a součtem 
emisí CO2, jimž bylo zabráněno výstavbou 
projektů, u kterých se nástroje pro 
propojení Evropy využilo.

Or. en

Odůvodnění

Tento cíl se týká integrovaného rozvoje energie z obnovitelných zdrojů, rozvoj sítí pro oxid 
uhličitý však s obnovitelnými zdroji energie nesouvisí.
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Pozměňovací návrh 320
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) přispění k udržitelnému rozvoji a
ochraně životního prostředí, zejména 
integrací energií z obnovitelných zdrojů do 
přenosových sítí a rozvojem sítí pro oxid 
uhličitý, které bude měřeno přenosem 
energie z obnovitelných zdrojů z místa 
výroby do míst největší spotřeby a úložišť, 
a součtem emisí CO2, jimž bylo zabráněno 
výstavbou projektů, u kterých se nástroje 
pro propojení Evropy využilo.

iii) přispění k udržitelnému rozvoji, 
ochraně životního prostředí a cílům Unie 
v oblasti klimatu omezením poptávky po 
energii v Unii a rozvojem a integrací 
energií z obnovitelných zdrojů do 
přenosových a distribučních sítí, které 
bude měřeno podílem energie z 
obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě 
energie v rámci Unie, počtem 
inteligentních elektrických rozvodných sítí 
a celkovým množstvím energie 
spotřebované v důsledku realizace 
projektů, u kterých se nástroje pro 
propojení Evropy využilo.

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) přispění k udržitelnému rozvoji a 
ochraně životního prostředí, zejména 
integrací energií z obnovitelných zdrojů do 
přenosových sítí a rozvojem sítí pro oxid 
uhličitý, které bude měřeno přenosem 
energie z obnovitelných zdrojů z místa 
výroby do míst největší spotřeby a úložišť, 
a součtem emisí CO2, jimž bylo zabráněno 
výstavbou projektů, u kterých se nástroje 
pro propojení Evropy využilo.

iii) přispění k udržitelnému rozvoji a 
ochraně životního prostředí, zejména 
integrací energií z obnovitelných zdrojů do 
přenosových sítí a rozvojem sítí pro oxid 
uhličitý a investicemi do udržitelné 
dopravy, které bude měřeno přenosem 
energie z obnovitelných zdrojů z místa 
výroby do míst největší spotřeby a úložišť, 
a součtem emisí CO2, jimž bylo zabráněno 
výstavbou projektů, u kterých se nástroje 
pro propojení Evropy využilo.
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Pozměňovací návrh 322
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) přispění k udržitelnému rozvoji a 
ochraně životního prostředí, zejména 
integrací energií z obnovitelných zdrojů do 
přenosových sítí a rozvojem sítí pro oxid 
uhličitý, které bude měřeno přenosem 
energie z obnovitelných zdrojů z místa 
výroby do míst největší spotřeby a úložišť, 
a součtem emisí CO2, jimž bylo zabráněno 
výstavbou projektů, u kterých se nástroje 
pro propojení Evropy využilo.

iii) přispění k udržitelnému rozvoji a 
ochraně životního prostředí, zejména 
integrací energií z obnovitelných zdrojů do
přenosových sítí a rozvojem sítí pro oxid 
uhličitý, které bude měřeno přenosem 
energie z obnovitelných zdrojů z místa 
výroby do míst největší spotřeby a úložišť, 
umožněným potenciálem reakce na 
poptávku a součtem emisí CO2, jimž bylo 
zabráněno výstavbou projektů, u kterých se 
nástroje pro propojení Evropy využilo.

Or. en

Odůvodnění

Projekty by měly být rovněž posuzovány podle rozsahu, v němž mohou reagovat na rostoucí 
nebo klesající poptávku.

Pozměňovací návrh 323
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) přispění k udržitelnému rozvoji a 
ochraně životního prostředí, zejména 
integrací energií z obnovitelných zdrojů do 
přenosových sítí a rozvojem sítí pro oxid 
uhličitý, které bude měřeno přenosem 
energie z obnovitelných zdrojů z místa 
výroby do míst největší spotřeby a úložišť, 

iii) přispění k udržitelnému rozvoji a 
ochraně životního prostředí, zejména 
integrací energií z obnovitelných zdrojů do 
přenosových sítí a rozvojem inteligentních
sítí, které bude měřeno přenosem energie z 
obnovitelných zdrojů z místa výroby do 
míst největší spotřeby a úložišť, a součtem 
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a součtem emisí CO2, jimž bylo zabráněno 
výstavbou projektů, u kterých se nástroje 
pro propojení Evropy využilo.

emisí CO2, jimž bylo zabráněno výstavbou 
projektů, u kterých se nástroje pro 
propojení Evropy využilo, jakož i 
celkovým výstupem z obnovitelných zdrojů 
energie začleněných do evropského 
energetického systému. 

Or. it

Pozměňovací návrh 324
Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) přispění k udržitelnému rozvoji a 
ochraně životního prostředí, zejména 
integrací energií z obnovitelných zdrojů do 
přenosových sítí a rozvojem sítí pro oxid 
uhličitý, které bude měřeno přenosem 
energie z obnovitelných zdrojů z místa 
výroby do míst největší spotřeby a úložišť, 
a součtem emisí CO2, jimž bylo zabráněno 
výstavbou projektů, u kterých se nástroje 
pro propojení Evropy využilo.

iii) přispění k udržitelnému rozvoji a 
ochraně životního prostředí, zejména 
omezením emisí skleníkových plynů a 
integrací energií z obnovitelných zdrojů do 
přenosových sítí, které bude měřeno 
přenosem energie z obnovitelných zdrojů z 
místa výroby do míst největší spotřeby a 
úložišť, a součtem emisí CO2, jimž bylo 
zabráněno výstavbou projektů, u kterých se 
nástroje pro propojení Evropy využilo.

Or. sv

Pozměňovací návrh 325
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) rychlejší zavedení rychlých a 
ultrarychlých širokopásmových sítí a jejich 
využití, mimo jiné malými a středními 
podniky, které bude měřeno mírou pokrytí 
širokopásmovým a ultrarychlým 
širokopásmovým připojením a počtem 

i) rychlejší zavedení rychlých a 
ultrarychlých širokopásmových sítí a jejich 
využití, mimo jiné malými a středními 
podniky, které bude měřeno mírou pokrytí 
širokopásmovým a ultrarychlým 
širokopásmovým připojením a počtem 
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domácností s předplaceným 
širokopásmovým připojením s rychlostí 
nad 100 Mbs;

domácností s předplaceným 
širokopásmovým připojením s rychlostí 
100 Mbs a vyšší;

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) rychlejší zavedení rychlých a 
ultrarychlých širokopásmových sítí a jejich 
využití, mimo jiné malými a středními 
podniky, které bude měřeno mírou pokrytí 
širokopásmovým a ultrarychlým 
širokopásmovým připojením a počtem 
domácností s předplaceným 
širokopásmovým připojením s rychlostí 
nad 100 Mbs;

i) rychlejší zavedení rychlých a 
ultrarychlých širokopásmových sítí a jejich 
využití, mimo jiné malými a středními 
podniky, a to zajištěním toho, aby do roku 
2020 měli všichni evropští občané přístup 
k připojení rychlostí 100 Mbs a 50 % 
domácností EU mělo přístup k připojení o 
rychlosti 1 Gbits nebo více;

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) rychlejší zavedení rychlých a 
ultrarychlých širokopásmových sítí a jejich 
využití, mimo jiné malými a středními 
podniky, které bude měřeno mírou pokrytí 
širokopásmovým a ultrarychlým 
širokopásmovým připojením a počtem 
domácností s předplaceným 
širokopásmovým připojením s rychlostí 
nad 100 Mbs;

i) rychlejší zavedení rychlých a 
ultrarychlých širokopásmových sítí a jejich 
využití, mimo jiné malými a středními 
podniky, zajištěním toho, aby do roku 
2020 měli všichni evropští občané přístup 
k připojení rychlostí 100 Mbs a 50 % 
domácností EU mělo přístup k připojení o 
rychlosti 1 Gbits nebo více;
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Or. en

Pozměňovací návrh 328
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) rychlejší zavedení rychlých a 
ultrarychlých širokopásmových sítí a jejich 
využití, mimo jiné malými a středními 
podniky, které bude měřeno mírou pokrytí 
širokopásmovým a ultrarychlým 
širokopásmovým připojením a počtem 
domácností s předplaceným 
širokopásmovým připojením s rychlostí 
nad 100 Mbs;

i) povzbuzení a tvorba poptávky po 
širokopásmových službách podporou 
vzájemných propojení a interoperability 
vnitrostátních veřejných služeb online a 
přístupem k těmto sítím, které budou 
měřeny procentním podílem občanů a 
podniků, které veřejné služby online 
využívají, a přeshraniční dostupností 
těchto služeb;
ia) rychlejší zavedení rychlých a 
ultrarychlých širokopásmových sítí a jejich 
využití prostřednictvím finančních 
nástrojů s cílem uspokojit stávající a 
narůstající poptávku, mimo jiné malými a 
středními podniky, které bude měřeno 
mírou pokrytí širokopásmovým a 
ultrarychlým širokopásmovým připojením 
a počtem domácností s předplaceným 
širokopásmovým připojením s rychlostí 
nad 100 Mbs;

Or. en

Pozměňovací návrh 329
James Elles

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) rychlejší zavedení rychlých a 
ultrarychlých širokopásmových sítí a jejich 
využití, mimo jiné malými a středními 

i) rychlejší zavedení rychlých a 
ultrarychlých širokopásmových sítí 
k vytváření pracovních míst a růstu a 
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podniky, které bude měřeno mírou pokrytí 
širokopásmovým a ultrarychlým 
širokopásmovým připojením a počtem 
domácností s předplaceným 
širokopásmovým připojením s rychlostí 
nad 100 Mbs;

jejich využití, zejména propojením malých 
a středních podniků s cílem posílení jejich 
konkurenceschopnosti; ukazatelem
pokrytí širokopásmovým a ultrarychlým 
připojením, kterého má být dosaženo, by 
měla být v zájmu co nejrychlejšího 
dosažení všech cílů Digitální agendy pro 
Evropu rychlost nad 100 Mbs;

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) rychlejší zavedení rychlých a 
ultrarychlých širokopásmových sítí a jejich 
využití, mimo jiné malými a středními 
podniky, které bude měřeno mírou pokrytí 
širokopásmovým a ultrarychlým 
širokopásmovým připojením a počtem 
domácností s předplaceným 
širokopásmovým připojením s rychlostí 
nad 100 Mbs;

i) rychlejší zavedení rychlých a 
ultrarychlých širokopásmových sítí a jejich 
využití, mimo jiné malými a středními 
podniky, a to v neposlední řadě v zájmu 
překlenutí digitální propasti mezi 
jednotlivými částmi Unie, které bude 
měřeno mírou pokrytí širokopásmovým a 
ultrarychlým širokopásmovým připojením 
a počtem domácností s předplaceným 
širokopásmovým připojením s rychlostí 
nad 100 Mbs;

Or. it

Pozměňovací návrh 331
Catherine Trautmann, Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) podpora propojení a interoperability 
vnitrostátních veřejných služeb online i 
přístup k těmto sítím, které budou měřeny 

ii) podpora propojení a interoperability 
vnitrostátních veřejných služeb online i 
přístup k těmto sítím, které budou měřeny 



AM\912704CS.doc 137/137 PE496.337v01-00

CS

procentním podílem občanů a podniků, 
které veřejné služby online využívají, a 
přeshraniční dostupností těchto služeb.

procentním podílem občanů a podniků, 
které veřejné služby online využívají, a 
přeshraniční dostupností těchto služeb. To 
by mělo pomoci povzbudit poptávku po 
těchto službách a zároveň snížit provozní 
náklady při zachování počtu pracovních 
míst v těchto veřejných službách.

Or. en


