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***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří nástroj pro 
propojení Evropy
(COM(2011)0665/3 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0665/2),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 172 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0374/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na společná jednání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro 
dopravu a cestovní ruch podle článku 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro dopravu a 
cestovní ruch (A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1
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) Aby bylo možno v souladu s cíli 
strategie Evropa 20201 dospět 
k inteligentnímu a udržitelnému růstu 
podporujícímu začlenění, potřebuje 
Evropská unie moderní a vysoce 
výkonnou infrastrukturu, která přispěje 
k propojení a integraci Unie a všech jejích 
regionů, a to zejména v oblasti dopravy,
energetiky a telekomunikací. Tato 
propojení by měla umožnit zlepšení 



PE491.110v02-00 6/66 PR\909973CS.doc

CS

volného pohybu osob, zboží, kapitálu a
myšlenek, a v důsledku toho přispět ke 
konkurenceschopnějšímu sociálně 
tržnímu hospodářství a k boji proti změně 
klimatu.
__________________
1 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů „Digitální agenda pro 
Evropu“ ze dne 26. srpna 2010, 
COM(2010) 245 v konečném znění/2.

Or. xm

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit strukturu návrhu Komise tak, aby byl 
logičtější a srozumitelnější. Je založen na původním bodu odůvodnění 2.

Pozměňovací návrh 2
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) 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. V tomto ohledu by 
měl nástroj pro propojení Evropy umožnit 
co nejlepší využívání synergií mezi 
odvětvími dopravy, energetiky a 
telekomunikací, čímž se zvýší účinnost 
intervencí Unie a umožní se optimalizace 
prováděcích nákladů.

Or. xm

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit strukturu návrhu Komise tak, aby byl 
logičtější a srozumitelnější. Je založen na původních bodech odůvodnění 1 a 3.
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Pozměňovací návrh 3
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. xm

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit strukturu návrhu Komise tak, aby byl 
logičtější a srozumitelnější. Viz pozměňovací návrh 2.

Pozměňovací návrh 4
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 %;

(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, interoperabilní 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 
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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.

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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
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 a že z tohoto důvodu je 
třeba navýšit stávající finanční prostředky 
určené pro dopravní odvětví a mobilitu 
v jednotlivých rozpočtových liniích, které 
se jich týkají; dále považuje za nutné 
vytvořit nástroj na koordinaci a 
optimalizaci využívání různých zdrojů při 
financování dopravy a veškerých 
finančních prostředků a nástrojů 
dostupných na úrovni Unie. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Na základě analýzy plánů dopravní (11) Na základě analýzy plánů dopravní 
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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).

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.

Or. xm

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zdůrazňuje význam zaměření podpory Unie na projekty, které mají 
skutečnou přidanou hodnotu. Zpravodajové vkládají dotčenou pasáž jako nový bod 
odůvodnění (viz pozměňovací návrh 19).

Pozměňovací návrh 7
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 

(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 
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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.

projektů v hlavní dopravní síti členských 
států způsobilých čerpat z Fondu 
soudržnosti v rámci nástroje pro propojení 
Evropy. Komise by měla prostřednictvím 
opatření technické pomoci 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. Obzvláštní 
pozornost by měla být věnována obtížím, s 
nimiž by se mohly setkat některé členské 
státy, pokud jde o projektové inženýrství a 
zeměpisně vyváženou skladbu projektů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
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, 

(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, elektronického zadávání 
veřejných zakázek a digitalizace 
evropského kulturního dědictví), 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 
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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. fr

Odůvodnění

Jelikož portál „Europeana“ spadá mezi typy veřejných služeb, které mají na základě tohoto 
nařízení obdržet finanční podporu, a to se 100% mírou spolufinancování, je na místě jej 
v tomto bodu odůvodnění zmínit.

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Finanční nástroje, jež mají být podle 
tohoto nařízení prováděny, by se měly řídit 
předpisy stanovenými v hlavě VIII 
nařízení (EU) č. XXX/2012 [nové finanční 
nařízení] a v aktu v přenesené pravomoci, 
jakož i v souladu s osvědčenými postupy, 
které lze uplatnit na finanční nástroje.

vypouští se

Or. xm

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit strukturu návrhu Komise tak, aby byl 
logičtější a srozumitelnější. Viz pozměňovací návrh 18.

Pozměňovací návrh 10
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 

vypouští se
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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. xm

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit strukturu návrhu Komise tak, aby byl 
logičtější a srozumitelnější. Viz pozměňovací návrh 13.

Pozměňovací návrh 11
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 významnou část 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.

Or. xm

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit strukturu návrhu Komise tak, aby byl 
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logičtější a srozumitelnější. Viz pozměňovací návrh 14.

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) Aby bylo optimalizováno využívání 
rozpočtu Unie formou grantů, měly by být 
granty vyhrazeny pro projekty, které 
negenerují příjmy či je generují pouze 
v malé míře.

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34b) 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.

Or. xm
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit strukturu návrhu Komise tak, aby byl 
logičtější a srozumitelnější. Viz pozměňovací návrh 10.

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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, aby 
se přesvědčila, že situace ve věci investic 
není optimální a že daný nástroj 
nezpůsobí narušení trhu. Projekt 
financovaný prostřednictvím inovativního 
finančního nástroje by měl nést evropskou 
přidanou hodnotu, odpovídat cílům 
strategie Evropa 2020, přinášet 
evropskému rozpočtu pákový efekt, měl by 
se vyhnout jakémukoli narušení 
hospodářské soutěže a jeho udržitelnost by 
měla být založena na příjmech.

Or. xm

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit strukturu návrhu Komise tak, aby byl 
logičtější a srozumitelnější. Viz pozměňovací návrh 11.

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Ve strategii Evropa 2020 se Komise 
zavázala mobilizovat finanční nástroje 

vypouští se
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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.

Or. xm

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit strukturu návrhu Komise tak, aby byl 
logičtější a srozumitelnější. Viz pozměňovací návrh 14.

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Nástroj pro propojení Evropy by měl 
navrhnout finanční nástroje, které podpoří 
významnou účast investorů ze soukromého 
sektoru a finančních institucí na investicích 
do infrastruktury. Aby byly finanční 
nástroje pro soukromý sektor dostatečně 
lákavé, měly by být navrženy a prováděny 
s patřičným ohledem na zjednodušení a 
snížení administrativní zátěže a se 
zvážením úrovně flexibility, která umožní 
pružně reagovat na zjištěné potřeby 
financování. Podoba uvedených nástrojů 
by měla vycházet ze zkušeností získaných 
při provádění finančních nástrojů během 
víceletého finančního rámce na období 
2007–2013, jako jsou nástroj pro úvěrové 
záruky pro projekty TEN-T (LGTT), 
finanční nástroj pro sdílení rizik (RSFF) a 
Evropský fond 2020 pro energii, změnu 
klimatu a infrastrukturu („fond 
Marguerite“).

(37) Nástroj pro propojení Evropy by měl 
navrhnout finanční nástroje, které podpoří 
významnou účast investorů ze soukromého 
sektoru a finančních institucí na investicích 
do infrastruktury, což přinese evropskému 
rozpočtu pákový efekt. Aby byly finanční 
nástroje pro soukromý sektor dostatečně 
lákavé, měly by být navrženy a prováděny 
s patřičným ohledem na zjednodušení a 
snížení administrativní zátěže a se 
zvážením úrovně flexibility, která umožní 
pružně reagovat na zjištěné potřeby 
financování. Podoba uvedených nástrojů 
by měla vycházet ze zkušeností získaných 
při provádění finančních nástrojů během 
víceletého finančního rámce na období 
2007–2013, jako jsou nástroj pro úvěrové 
záruky pro projekty TEN-T (LGTT), 
finanční nástroj pro sdílení rizik (RSFF),
Evropský fond 2020 pro energii, změnu 
klimatu a infrastrukturu („fond 
Marguerite“) a pilotní fáze projektových 
dluhopisů určených k financování 
projektů.
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Or. xm

Odůvodnění

V letech 2012 a 2013 bude probíhat pilotní fáze projektových dluhopisů určených 
k financování projektů (project bonds). Jde o to, reagovat na potřeby krátkodobého 
financování a zároveň umožnit vytříbení nástroje, který má být využíván v rámci nástroje pro 
propojení Evropy. Je tedy vhodné to zde zmínit, neboť tato pilotní fáze přinese evropskou 
zkušenost ve věci finančních nástrojů určených k financování infrastruktur. 

Pozměňovací návrh 17
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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a) Finanční nástroje, jež mají být podle 
tohoto nařízení prováděny, by se měly řídit 
předpisy stanovenými v hlavě VIII 
nařízení (EU) č. XXX/2012 [nové finanční 
nařízení] a v aktu v přenesené pravomoci, 
jakož i být v souladu s osvědčenými 
postupy, které lze uplatnit na finanční 
nástroje1.
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__________________
1 COM(2011) xxx, Rámec pro novou 
generaci finančních nástrojů.

Or. xm

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit strukturu návrhu Komise tak, aby byl 
logičtější a srozumitelnější. Viz pozměňovací návrh 9.

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42a) Vzhledem k omezenosti zdrojů 
dostupných na unijní úrovni je pro 
dosažení požadovaného výsledku nezbytné 
soustředit se na projekty s nejvyšší 
evropskou přidanou hodnotou. V odvětví 
dopravy by tedy měla být podpora Unie 
zaměřena na hlavní síť (zejména na 
koridory hlavní sítě) a na projekty 
společného zájmu v oblasti systémů řízení 
dopravy. V oblasti energetiky by se 
finanční pomoc měla zaměřit na 
dokončení vnitřního trhu s energií, 
zajištění bezpečnosti dodávek a přilákání 
soukromých investic. V odvětví 
telekomunikací by měla být finanční 
pomoc zaměřena primárně na projekty, 
které generují poptávku po 
širokopásmovém připojení, včetně 
vybudování evropských infrastruktur 
digitálních služeb, které by pak měly 
stimulovat investice do zavádění 
širokopásmových sítí.

Or. fr

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 6 k bodu odůvodnění 11. Soustředění zdrojů na projekty s významnou 
přidanou hodnotou se má týkat všech tří oblastí.
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Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42b) V odvětví energetiky by měla být 
významná část předpokládaného rozpočtu 
přidělena formou finančních nástrojů.
Projekty společného zájmu v odvětví 
telekomunikací by měly být způsobilé 
k finanční podpoře Unie formou grantů 
na obecné služby a horizontální priority 
zahrnující podpůrná opatření programu a 
formou grantů a zadávání veřejných 
zakázek na platformy hlavních služeb.
Opatření v oblasti zavádění 
širokopásmových sítí včetně opatření ke 
zvýšení poptávky po širokopásmovém 
připojení by měla být způsobilá k finanční 
podpoře Unie formou finančních 
nástrojů.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke specifičnosti odvětví energetiky a telekomunikací a s cílem vyhnout se narušení 
trhu a dosáhnout nákladově co nejúčinnějšího využití s co největším pákovým efektem pro 
finanční prostředky EU by měla být finanční podpora ve velké míře založena pouze na 
finančních nástrojích.

Pozměňovací návrh 21
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 měla by jejich 
výsledky sdělit Parlamentu.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Článek 1 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předmět Předmět a oblast působnosti

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Článek 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, jakož i 
zdroje, které budou k dispozici v období 
víceletého finančního rámce 2014–2020 
k podpoře projektů společného zájmu 
v oblasti dopravních, energetických a 
telekomunikačních infrastruktur, a nástroje 
pro řízení těchto zdrojů.

Or. fr

Odůvodnění

Je na místě zpřesnit oblast působnosti tohoto nařízení a zmínit v něm explicitně jeho 
souvislost s víceletým finančním rámcem 2014–2020, jakož i jeho úlohu při definování 
rozpočtu, který bude vyčleněn na transevropské sítě v oblasti dopravy, energetiky a IKT.

Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) „sousední zemí“ se rozumí země, na 
niž se vztahuje evropská politika 
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sousedství zahrnující strategické 
partnerství, politika rozšiřování nebo 
která patří do Evropského hospodářského 
prostoru nebo Evropského sdružení 
volného obchodu;

Or. fr

Odůvodnění

Ke zvýšení právní jasnosti textu je na místě definovat tyto pojmy, a to způsobem, který bude 
odpovídat definicím ve věci hlavních směrů pro sítě TEN-T.

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) „třetí zemí“ se rozumí každá sousední 
země a všechny ostatní země, se kterými 
Unie popřípadě spolupracuje za účelem 
dosažení cílů tohoto nařízení;

Or. fr

Odůvodnění

Ke zvýšení právní jasnosti textu je na místě definovat tyto pojmy, a to způsobem, který bude 
odpovídat definicím ve věci hlavních směrů pro sítě TEN-T.

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „studiemi“ se rozumí činnosti potřebné 
pro přípravu provádění projektu, např. 
přípravné studie, studie proveditelnosti, 
hodnotící, ověřovací a validační studie, a to 
i ve formě softwaru, a jakákoliv jiná 
technická podpůrná opatření, včetně 
opatření předcházejících úplnému 
definování a vypracování projektu a 
rozhodnutí o jeho financování, jako jsou 

(4) „studiemi“ se rozumí činnosti potřebné 
pro přípravu provádění projektu, např. 
přípravné studie, studie zaměřené na 
mapování, studie proveditelnosti, 
hodnotící, ověřovací a validační studie, a to 
i ve formě softwaru, a jakákoliv jiná 
technická podpůrná opatření, včetně 
opatření předcházejících úplnému 
definování a vypracování projektu a 
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obhlídky příslušných areálů a příprava 
finančního balíčku;

rozhodnutí o jeho financování, jako jsou 
obhlídky příslušných areálů a příprava 
finančního balíčku;

Or. en

Odůvodnění

Do této definice „studií“, které jsou financovány prostřednictvím grantů, musí být zahrnuto 
mapování, a to zejména mapování širokého pásma.

Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 2 – 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 všechna doprovodná opatření, která 
jsou nezbytná pro provádění nástroje pro 
propojení Evropy a jednotlivých hlavních 
směrů pro konkrétní odvětví, např. služby 
(zvláště technická pomoc a pomoc týkající 
se finančního inženýrství), jakož i 
přípravné činnosti, činnosti ke zjištění 
proveditelnosti, koordinační, monitorovací, 
kontrolní, auditní a hodnotící činnosti, 
jichž je zapotřebí, aby se zejména v zemích 
způsobilých k podpoře v rámci politiky 
soudržnosti usnadnila příprava projektů 
společného zájmu s cílem získat finanční 
pomoc podle tohoto nařízení či na 
finančním trhu, nebo bezprostředně 
k řízení tohoto nástroje a k dosažení jeho 
cílů, a zejména studie, schůze, 
informování, mapování infrastruktury, 
šíření a zvyšování povědomí, opatření 
v oblasti komunikace a společná opatření, 
výdaje související se sítěmi IT, jež se 
soustředí na výměnu informací o tomto 
nástroji, spolu se všemi dalšími 
technickými a administrativními výdaji 
vynaloženými Komisí, jež si řízení tohoto 
nástroje nebo provádění jednotlivých 
hlavních směrů pro konkrétní odvětví může 
vyžádat;
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Or. xm

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 5 odst. 2. Aby bylo zaručeno optimální užití rozpočtu vytvořeného
tímto nařízením, je na místě upravit definici podpůrných opatření programu a výslovně zmínit 
úlohu Komise.

Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl.2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) „opatřením“ se rozumí jakákoliv 
činnost nezbytná k provedení projektu 
společného zájmu, která je finančně,
technicky nebo časově nezávislá;

(6) „opatřením“ se rozumí jakákoliv 
činnost nezbytná k provedení projektu 
společného zájmu, která je finančně a
technicky identifikovatelná a časově 
vymezená;

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) „prováděcím orgánem“ se rozumí 
veřejný nebo soukromý podnik nebo orgán 
označený příjemcem pro účely provádění 
opatření, přičemž příjemcem je členský stát 
nebo mezinárodní organizace. O tomto 
označení rozhodne příjemce na vlastní 
odpovědnost, a pokud žádá o udělení 
smlouvy o veřejné zakázce, učiní tak 
v souladu s příslušnými pravidly zadávání 
veřejných zakázek;

(9) „prováděcím orgánem“ se rozumí 
veřejný nebo soukromý podnik nebo orgán 
označený příjemcem pro účely provádění 
opatření, přičemž příjemcem je členský stát 
nebo mezinárodní organizace. O tomto 
označení rozhodne příjemce na vlastní 
odpovědnost, a pokud žádá o udělení 
smlouvy o veřejné zakázce, učiní tak 
v souladu s příslušnými pravidly Unie o 
zadávání veřejných zakázek;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) „globální sítí“ se rozumí dopravní 
infrastruktura vymezená v kapitole II 
nařízení (EU) č. XXXX/2012 [hlavní 
směry pro TEN-T];

Or. fr

Odůvodnění

Ke zvýšení právní jasnosti textu je na místě definovat tyto pojmy, a to způsobem, který bude 
odpovídat definicím ve věci hlavních směrů pro sítě TEN-T.

Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 2 – 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 odstranit
novou infrastrukturou;

Or. fr

Odůvodnění

Problémy s přetížením dopravy, které jsou spojeny s úzkými místy, se neomezují pouze na 
železnici ani na překážky fyzické povahy. Vedle toho se mohou tyto problémy řešit nejen 
vytvářením nových infrastruktur, ale také podstatnou modernizací infrastruktur již 
existujících. Definici je tedy třeba rozšířit, a to tím spíše, že z tohoto kritéria vyplynou v rámci 
tohoto nařízení vyšší nároky na financování.
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Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) „meziodvětvovými synergiemi“ se 
rozumí stav, kdy v činnostech vedených 
v rámci alespoň dvou ze tří odvětví, na 
která se vztahuje toto nařízení (doprava, 
energetika a telekomunikace) existují 
podobné či vzájemně se doplňující zájmy a 
cíle, což umožní díky sdružení finančních, 
technických a lidských zdrojů optimalizaci 
nákladů a/nebo výsledků;

Or. fr

Odůvodnění

Jedna z hlavních inovací nástroje pro propojení Evropy spočívá ve vytvoření finančního 
nástroje společného pro tři odvětví – dopravu, energetiku a telekomunikace –, která jsou nyní 
financována samostatněji. Důvodem pro navržené sblížení je existence meziodvětvových 
synergií, kterou je třeba využít. Tyto synergie je třeba více zhodnotit a lépe definovat, neboť 
jsou pro pochopení nástroje pro propojení Evropy zásadní. 

Pozměňovací návrh 33
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 přesunou do 
popředí 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 

(a) přispívat v souladu se strategií Evropa 
2020 k inteligentnímu, udržitelnému růstu 
podporujícímu začlenění budováním 
moderních a vysoce výkonných 
transevropských sítí, které přesunou do 
popředí další výhody pro celou Evropskou 
unii, pokud jde o konkurenceschopnost na 
světovém trhu 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.
Dosažení tohoto cíle se bude měřit 
objemem veřejných a soukromých investic 
do projektů společného zájmu.
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objemem veřejných a soukromých investic
do projektů realizovaných prostřednictvím 
finančních nástrojů podle tohoto nařízení;

Or. fr

Odůvodnění

Využívání meziodvětvových synergií musí být předmětem samostatného obecného cíle (viz 
pozměňovací návrhy 32 a 35).

Pozměňovací návrh 34
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 svých cílů 
v oblasti udržitelného rozvoje, tedy 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 35
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) zvýšit účinnost prostředků použitých 
na základě tohoto nařízení. Dosažení 
tohoto cíle bude měřeno podle úspor 
z rozsahu, kterých dosáhne Komise při 
řízení nástroje po stránce finanční, 
technické a lidských zdrojů, a popřípadě 
též podle celkového počtu projektů 
realizovaných s využitím meziodvětvových 
synergií.

Or. fr
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Odůvodnění

Vznik tohoto nařízení vychází ze zájmu na využívání synergií mezi odvětvími dopravy, 
energetiky a IKT, přičemž cílem je podpořit optimální využití evropského rozpočtu. Je tedy 
nezbytné zařadit je mezi obecné cíle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 36
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, nástroj pro propojení Evropy 
přispěje k dosažení těchto konkrétních 
odvětvových cílů:

Or. en

Pozměňovací návrh 37
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 a říční sítě, která bude 
v důsledku tohoto nařízení vytvořena či 
zlepšena v zemích EU-27;

Or. fr

Odůvodnění

Říční doprava se bude v dlouhodobém horizontu podílet na udržitelnosti a účinnosti dopravy 
stejným způsobem jako železnice.

Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

propojování jednotlivých oborů dopravy.
Dosažení tohoto cíle bude měřeno počtem 
vnitrozemských a námořních přístavů a 
letišť připojených na železniční síť, jakož i 
počtem vytvořených logistických 
multimodálních platforem a mořských 
dálnic;

Or. fr

Odůvodnění

Interoperablita je zásadním prvkem pro dobré fungování vnitřního trhu. Proto je na místě 
učinit z ní samostatný odvětvový cíl (viz pozměňovací návrh 39).

Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iiia) optimalizace interoperability a 
bezpečnosti jednotlivých oborů dopravy.
Dosažení tohoto cíle bude měřeno počtem 
kilometrů vybavených inteligentními 
dopravními systémy (ERTMS, SIF a ITS v 
odvětví silniční dopravy), počtem 
kilometrů tratí uzpůsobených evropskému 
standardu pro jmenovitý rozchod koleje a 
stupněm rozvoje SESAR a VTMIS.

Or. fr

Odůvodnění

Interoperablita je zásadním prvkem pro dobré fungování vnitřního trhu. Proto je na místě 
učinit z ní samostatný odvětvový cíl. Pokud chceme dosáhnout cílů stanovených v bílé knize 
pro dopravu, je tomu tak stejně i ve věci bezpečnosti jednotlivých oborů dopravy.

Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) rychlejší zavedení rychlých a i) stimulace a generování poptávky po 
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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,

rychlých a ultrarychlých širokopásmových 
sítích cestou podpory propojení a 
interoperability vnitrostátních veřejných 
služeb online i přístupu 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, mimo jiné malými a středními 
podniky, jejž se dosáhne pomocí 
finančních nástrojů a jehož cílem bude 
uspokojit stávající, stále se zvyšující 
poptávku a které bude měřeno mírou 
pokrytí širokopásmovým a ultrarychlým 
širokopásmovým připojením a počtem 
domácností s předplaceným 
širokopásmovým připojením s rychlostí 
nad 100 Mbs,

Or. en

Odůvodnění

Demand generating projects should be the driver to broadband deployment. Priority should 
be given to setting up a EU digital service infrastructure; trans-European high-speed 
backbone connections for public administrations, cross–border delivery of eGovernment 
services); enabling access to public sector information, including digital resources of 
European heritage, 'data.eu' and multilingual resources; safety + security and smart energy 
services. Demand should in turn stimulate investments in broadband network deployment 
which should be financed through financial instruments.

Pozměňovací návrh 41
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 
procentním podílem občanů a podniků, 
které veřejné služby online využívají, a 
přeshraniční dostupností těchto služeb.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Obsah je zahrnut do pozměňovacího návrhu 40.

Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí k provádění nástroje pro 
propojení Evropy na období 2014–2020 je 
50 000 000 000 EUR1. Tato částka bude 
mezi odvětví uvedená v článku 3 rozdělena 
následovně:

1. Investiční potřeby v oblasti 
transevropských sítí se v odvětví dopravy, 
energetiky a telekomunikací odhadují pro 
období do roku 2020 na 970 000 000 000 
EUR. Finanční krytí k provádění nástroje 
pro propojení Evropy na období 2014–
2020 je [50 000 000 000]1 EUR. Tato 
částka bude mezi odvětví uvedená v článku 
3 rozdělena následovně:

a) doprava: 31 694 000 000 EUR, z nichž 
10 000 000 000 EUR bude přesunuto 
z Fondu soudržnosti a vynaloženo 
v souladu s tímto nařízením v členských 
státech, jež jsou způsobilé čerpat finanční 
prostředky z Fondu soudržnosti;

a) doprava: [31 694 000 000] EUR, z nichž 
[10 000 000 000] EUR bude přesunuto 
z Fondu soudržnosti a vynaloženo 
v souladu s tímto nařízením v členských 
státech, jež jsou způsobilé čerpat finanční 
prostředky z Fondu soudržnosti;

b) energetika: 9 121 000 000 EUR; b) energetika: [9 121 000 000] EUR;
c) telekomunikace: 9 185 000 000 EUR. c) telekomunikace: [9 185 000 000] EUR.

__________________ __________________
1 Všechny číselné údaje ve stálých cenách z 
roku 2011. Příslušné částky vyjádřené v 
aktuálních cenách lze nalézt 
v Legislativním finančním výkazu.

1 V době, kdy ještě nebylo dosaženo 
dohody o víceletém finančním rámci 
2014–2020. Všechny číselné údaje ve 
stálých cenách z roku 2011. Příslušné 
částky vyjádřené v aktuálních cenách lze 
nalézt v Legislativním finančním výkazu.

Or. xm

Odůvodnění

The new MFF must focus on sustainable growth. Targeted investments in the Union's 
transport, energy and telecom infrastructure are crucial for boosting growth and 
employment. They are of strategic importance for overcoming the current economic crisis. 
The financial amounts for the CEF to be finally put into the brackets will depend on the 
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outcome of the MFF negotiations. The amounts proposed by the Commission are the bare
minimum. The ideal amount to induce the leverage effect expected in the area of transport 
should represent at least 10% of the estimated needs (500 billion € for TEN-T until 2020).

Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční krytí nástroje pro propojení 
Evropy lze uplatnit na výdaje související s 
přípravnými, monitorovacími, 
kontrolními, auditními i hodnotícími 
činnostmi, kterých je zapotřebí přímo 
k řízení programu a dosažení jeho cílů, a 
to zejména na studie, schůzky odborníků, 
pokud se týkají obecných cílů tohoto 
nařízení, na výdaje spojené se sítěmi IT a 
zaměřené na zpracování a výměnu 
informací, spolu se všemi výdaji, jež 
vzniknou Komisi v souvislosti 
s technickou a administrativní pomocí 
při řízení programu.

2. Finanční krytí nástroje pro propojení 
Evropy se uplatní na výdaje související s:

a) opatřeními přispívajícími k projektům 
společného zájmu, definovanými v článku 
7 tohoto nařízení;
b) podpůrnými opatřeními programu, 
definovanými v čl. 2 bodu 5 tohoto
nařízení, a to ve výši 1,5 %;

Přidělené finanční prostředky lze také 
uplatnit na výdaje související s technickou 
a administrativní pomocí, která je nezbytná 
k zajištění přechodu mezi programem a 
opatřeními přijatými v rámci nařízení (ES) 
č. 680/2007. V případě potřeby by mohly 
být k pokrytí obdobných výdajů zahrnuty 
prostředky do rozpočtu na období po roce 
2020, aby bylo možné řídit opatření, jež 
nebyla dokončena do 31. prosince 2020.

c) výdaji souvisejícími s technickou a 
administrativní pomocí, která je nezbytná 
k zajištění přechodu mezi programem a 
opatřeními přijatými v rámci nařízení (ES) 
č. 680/2007.

Or. xm

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit strukturu textu tak, aby byl logičtější a 
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srozumitelnější. Pokud jde o nové písmeno b): Ke zvýšení právní jasnosti tohoto nařízení je na 
místě neuvádět zde novou definici podpůrných opatření programu, nýbrž odkázat na jejich 
definici uvedenou v čl. 2 odst. 5 tohoto nařízení. Podpůrná opatření programu musí dále 
obdržet minimální část rozpočtu vyčleněného podle tohoto nařízení. Jde zejména o to, zajistit, 
aby měla Komise k dispozici dostatečné prostředky na technickou pomoc pro země, které 
přijímají podporu z Fondu soudržnosti. 

Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Po zhodnocení v polovině období 
v souladu s čl. 26 odst. 1 může Komise 
prostředky mezi odvětvími, jimž byly 
přiděleny podle odstavce 1, přesouvat, s 
výjimkou částky 10 000 000 000 EUR 
přesunuté z Fondu soudržnosti 
k financování projektů v odvětví dopravy 
v členských státech, jež jsou 
způsobilé čerpat finanční prostředky 
z Fondu soudržnosti.

3. Po zhodnocení v polovině období 
v souladu s čl. 26 odst. 1 je Komise 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle článku 25 a jimi 
prostředky mezi odvětvími, jimž byly 
přiděleny podle odstavce 1, přesouvat, s 
výjimkou částky [10 000 000 000]1 EUR 
přesunuté z Fondu soudržnosti 
k financování projektů v odvětví dopravy 
v členských státech, jež jsou 
způsobilé čerpat finanční prostředky 
z Fondu soudržnosti.

__________________
1 V době, kdy ještě nebylo dosaženo 
dohody o víceletém finančním rámci 
2014–2020.

Or. xm

Odůvodnění

Postup pro přesun prostředků mezi odvětvími v polovině období musí být upřesněn, a to 
způsobem, který zajistí jak pružnost, tak demokratickou kontrolu ze strany Evropského 
parlamentu.

Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Roční rozpočtové prostředky schvaluje 
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Evropský parlament a Rada v mezích 
víceletého finančního rámce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Formu grantů, zadávání veřejných 
zakázek a finančních nástrojů, které lze 
využít na financování dotčených opatření, 
stanoví pracovní programy.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Zavádění širokopásmových sítí se 
financuje výlučně prostřednictvím 
finančních nástrojů. 80 % 1 celkové výše 
rozpočtu, který se předpokládá pro odvětví 
energetiky, se udělí ve formě finančních 
nástrojů.
__________________
1 Procentní údaj je uveden na základě 
čísel, která navrhuje Komise. 

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke specifičnosti těchto dvou odvětví a s cílem vyhnout se narušení trhu a dosáhnout 
nákladově co nejúčinnějšího využití s co největším pákovým efektem pro finanční prostředky 
EU by měla být finanční podpora v odvětví energetiky primárně založena na finančních 
nástrojích a v odvětví zavádění širokopásmových sítí by na nich měla být založena výlučně.
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Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může část provádění nástroje 
pro propojení Evropy svěřit subjektům 
vymezeným v čl. 55 odst. 1 písm. c)
nařízení (EU) č. XXXX/2012 [nové 
finanční nařízení].

2. Komise může část provádění nástroje 
pro propojení Evropy svěřit subjektům 
vymezeným v čl. 55 odst. 1 písm. a) 
a v článku 59 nařízení (EU) č. 
XXXX/2012 [nové finanční nařízení], a 
zejména výkonné agentuře TEN-T za 
jejího současného přizpůsobení potřebám 
optimálního a účinného řízení nástroje 
pro propojení Evropy ve třech odvětvích, 
jichž se týká.

Or. fr

Odůvodnění

Uvedený odkaz odpovídá starému finančnímu nařízení. Aby byl zajištěn soulad s jinými 
odkazy tohoto nařízení na finanční nařízení, je lépe odkázat na nové finanční nařízení. Vedle 
toho při zvažování, zda je třeba svěřit provádění programu výkonné agentuře, by Komise 
měla zohlednit zkušenosti s výkonnou agenturou TEN-T, která řídí stávající program TEN-T 
úspěšně.

Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) opatření zavádějící hlavní síť podle 
kapitoly III nařízení (EU) č. XXXX/2012 
[hlavní směry pro TEN-T], včetně 
zavedení nových technologií a inovací 
podle článku 39 nařízení (EU) č. 
XXXX/2012 [hlavní směry pro TEN-T];

a) opatření podle části 1 přílohy tohoto 
nařízení;

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k omezenosti dostupných prostředků a cíli realizovat hlavní síť do roku 2030 je na 
místě omezit finanční pomoc formou grantů na přílohu 1 tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) opatření na podporu městských uzlů, 
definovaných v článku 36 nařízení (EU) 
č. XXXX/2012 [hlavní směry pro TEN-T];

Or. fr

Odůvodnění

Městské uzly hrají zásadní úlohu při realizaci hlavní sítě, a musí být tedy způsobilé k udělení 
finanční pomoci formou grantů podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) opatření ke snížení hlučnosti železniční 
nákladní dopravy modernizací stávajícího 
vozového parku;

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k omezenosti dostupných prostředků je na místě omezit finanční pomoc formou 
grantů na projekty, které mají skutečnou evropskou přidanou hodnotu.

Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření související s dopravou, která 
zahrnují přeshraniční úseky nebo část 
těchto úseků, jsou způsobilá pro získání 
finanční pomoci Unie, pokud mezi 
dotyčnými členskými státy nebo mezi 
dotyčnými členskými státy a třetími 

Opatření související s dopravou, která 
zahrnují přeshraniční úseky nebo část 
těchto úseků, jsou způsobilá pro získání 
finanční pomoci Unie, pokud mezi 
dotyčnými členskými státy nebo mezi 
dotyčnými členskými státy a třetími 
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zeměmi existuje písemná dohoda o 
dokončení přeshraničního úseku. Ve 
výjimečných případech, kdy je projekt 
nezbytný k připojení sítě sousedního 
členského státu nebo třetí země, ale ve 
skutečnosti nepřesahuje hranice, se výše 
uvedená písemná dohoda nevyžaduje.

zeměmi existuje písemná dohoda o 
dokončení přeshraničního úseku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Grantové financování projektů s 
významnými zdroji příjmů pocházejícími 
od uživatelů je k dispozici především pro 
účely přípravy projektu, zejména v 
případě hodnocení partnerství veřejného a 
soukromého sektoru.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V oblasti energetiky jsou konkrétní 
podmínky způsobilosti opatření, kterými se 
provádějí projekty společného zájmu, na 
získání finanční pomoci Unie formou 
finančních nástrojů a grantů stanoveny v 
článku 15 nařízení (EU) č. XXXX/2012 
[hlavní směry pro energetickou 
infrastrukturu].

3. V oblasti energetiky jsou konkrétní 
podmínky způsobilosti opatření, kterými se 
provádějí projekty společného zájmu, na 
získání finanční podpory Unie formou 
finančních nástrojů a grantů tyto:

(a) projekty společného zájmu spadající 
do kategorií stanovených v příloze II 
bodech 1 a 2 nařízení (EU) č. XXXX/2012 
[hlavní směry pro energetickou 
infrastrukturu] jsou způsobilé pro 
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finanční podporu Unie ve formě grantů 
na studie;
(b) projekty společného zájmu spadající 
do kategorií stanovených v příloze II 
bodech 1 a 2 nařízení (EU) č. XXXX/2012 
[hlavní směry pro energetickou 
infrastrukturu], které jsou podle 
obchodního plánu a dalších provedených 
hodnocení, zejména těch, která provedli 
potenciální investoři nebo věřitelé, 
obchodně životaschopné, avšak jejich 
výsledek v hodnocení rizika je těsně pod 
hranicí, nad níž by výsledek vedl k přijetí 
rozhodnutí o investici, jsou způsobilé pro 
finanční podporu Unie ve formě 
finančních nástrojů na práce; 
(c) projekty společného zájmu spadající do 
kategorií stanovených v příloze II bodech 
1 písm. a) až d) a 2 nařízení (EU) č. 
XXXX/2012 [hlavní směry pro 
energetickou infrastrukturu] jsou 
způsobilé pro finanční podporu Unie ve 
formě grantů na práce, pokud splní 
všechna tato kritéria:
i) projekt není obchodně životaschopný 
podle obchodního plánu a dalších 
provedených hodnocení, zejména těch, 
která provedli potenciální investoři nebo 
věřitelé. Při posuzování obchodní 
životaschopnosti projektu je zohledněno 
rozhodnutí o pobídkách a jeho 
odůvodnění uvedené v čl. 14 odst. 3 
nařízení (EU) č. XXXX/2012 [hlavní 
směry pro energetickou infrastrukturu];
ii) projekt získal rozhodnutí o 
přeshraničním rozdělení nákladů na 
základě článku 13 nařízení (EU) č. 
XXXX/2012 [hlavní směry pro 
energetickou infrastrukturu], případně 
stanovisko příslušných vnitrostátních 
regulačních orgánů a agentury ohledně 
komerční životaschopnosti projektu v 
případě projektů, kterým byla udělena 
výjimka podle článku 36 směrnice 
2009/73/ES nebo podle článku 17 nařízení 
(ES) č. 714/2009;
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iii) analýza nákladů a přínosů 
konkrétního projektu podle článku 13 
nařízení (EU) č. XXXX/2012 [hlavní 
směry pro energetickou infrastrukturu] 
poskytuje důkaz o existenci alespoň jedné 
z těchto významných pozitivních 
externalit:
- projekty podporující další integraci 
vnitřního trhu s energiemi a přeshraniční 
interoperabilitu energetické a plynárenské
sítě cestou vzájemného propojení sítí 
členských států a odstranění vniřních 
omezení, cestou zvyšování přeshraničního 
přenosového výkonu vzhledem 
k instalovaným kapacitám na výrobu 
energie či cestou pokrývání zvýšené 
poptávky mezi členskými státy pomocí 
infrastruktury zpětného toku plynu;
- projekty zvyšující bezpečnost dodávek 
energie a/nebo solidaritu cestou 
diverzifikace zdrojů dodávek, dodavatelů a 
tranzitních tras, zvyšování skladovací 
kapacity, prevence či omezování narušení 
dodávek, eliminace úniků energie 
z obnovitelných zdrojů vinou 
nedostatečného přeshraničního propojení 
či omezování nebo odstraňování 
energetické izolace členských států 
napojováním těchto trhů na 
diverzifikovanější zdroje dodávek a/nebo 
instalováním infrastruktur zpětného toku 
plynu;
- projekty přispívající k udržitelnému 
rozvoji a ochraně životního prostředí 
cestou zajištění přenosu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů z místa její výroby 
do hlavních středisek spotřeby a 
skladovacích míst;
(d) projekty společného zájmu spadající 
do kategorií stanovených v příloze II bodu 
1 písm. e) nařízení (EU) č. XXXX/2012 
[hlavní směry pro energetickou 
infrastrukturu] jsou způsobilé pro 
finanční podporu Unie ve formě grantů 
na práce, pokud nejsou obchodně 
životaschopné podle písm. c) bodu i) 
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tohoto článku a lze u nich prokázat 
alespoň jednu z pozitivních externalit 
uvedených v písm. c) bodu iii) tohoto 
článku.

Or. en

Odůvodnění

The reference to Art. 15 of the Energy guidelines prevents the debate on the eligibility criteria 
in the CEF. The content of CEF is linked to the EU funding. As the outcome of the MFF 
negotiations on the CEF budget is unknown, priorities will need to be established 
accordingly. As EC and Council want to adopt the energy guidelines by end 2012 and the 
CEF and MFF will be adopted mid 2013 at the earliest, the EP should retain some form of 
guarantee/power in defining which projects should be eligible for EU funding. The 
rapporteurs would like to open the debate on what these priorities should be for the EP.

Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V odvětví telekomunikací jsou pro 
získání finanční pomoci Unie formou 
grantu, zadávání veřejných zakázek a
finančních nástrojů podle tohoto nařízení
způsobilá všechna opatření, jimiž se 
provádějí projekty společného zájmu, a 
podpůrná opatření programu stanovená
v příloze nařízení (EU) č. XXXX/2012 
[hlavní směry pro INFSO].

4. V odvětví telekomunikací jsou 
k podpoře prostřednictvím finanční 
pomoci Unie formou grantů na obecné 
služby a horizontální priority včetně 
podpůrných opatření programu a formou 
grantů a zadávání veřejných zakázek na 
platformy hlavních služeb způsobilá pouze
opatření, která přispívají k projektům
společného zájmu v souladu s nařízením
(EU) č. XXX/2012 [hlavní směry pro
telekomunikační infrastrukturu].
Opatření v oblasti zavádění 
širokopásmových sítí včetně opatření ke 
zvýšení poptávky po širokopásmovém 
připojení jsou způsobilá k finanční 
podpoře Unie formou finančních 
nástrojů.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke specifičnosti odvětví telekomunikací a s cílem vyhnout se narušení trhu a 
dosáhnout nákladově co nejúčinnějšího využití finančních prostředků EU s co největším 
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pákovým efektem by měla být finanční podpora v odvětví zavádění širokopásmových sítí 
založena výlučně na finančních nástrojích.

Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Finanční pomoc Unie podle tohoto 
nařízení může být přiznána na opatření, 
kterými se realizují projekty společného 
zájmu se synergiemi mezi alespoň dvěma 
odvětvími, na něž se vztahuje nástroj 
pro propojení Evropy (doprava, 
energetika a telekomunikace), a která 
jsou uvedena v části 4 přílohy.

Or. xm

Odůvodnění

Návrh Komise stanoví pro každé odvětví rozdílná kritéria způsobilosti k finanční podpoře EU, 
což ztěžuje financování opatření s možnými synergiemi. Aby se projektům se synergiemi mezi 
odvětvími dopravy, telekomunikací a energetiky dostalo větší motivace, zavádí se nová 
kategorie způsobilosti a nová příloha se seznamem předem určených projektů.

Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Formu grantů, které lze využít na 
financování dotčených opatření, stanoví 
pracovní programy.

Formu grantů, které lze využít na 
financování dotčených opatření, stanoví 
pracovní programy uvedené v článku 17 
tohoto nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případech, kdy je třeba dosáhnout cílů 
daného projektu společného zájmu, mohou 
se opatření přispívajících k projektům 
obecného zájmu účastnit také třetí země a 
subjekty zřízené ve třetích zemích.

4. V případech, kdy je třeba dosáhnout cílů 
daného projektu společného zájmu a kde je 
to řádně odůvodněno, mohou se opatření 
přispívajících k projektům obecného zájmu 
účastnit také třetí země a subjekty zřízené 
ve třetích zemích, zejména pak pokud jde 
o diverzifikaci zdrojů dodávek a 
bezpečnost dodávek v odvětví energetiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nemají však nárok na získání finančních 
prostředků podle tohoto nařízení, 
s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro 
dosažení cílů daného projektu obecného 
zájmu.

Nemají však nárok na získání finančních 
prostředků formou grantů podle tohoto 
nařízení, s výjimkou případů, kdy je to 
nezbytné pro dosažení cílů daného projektu 
obecného zájmu, a to teprve po ověření, že 
není možné podpořit opatření jinými 
formami finanční pomoci v rámci nástroje 
pro propojení Evropy nebo jiných 
programů Unie.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k omezenosti prostředků je na místě v maximální míře omezit finanční pomoc 
formou grantů na ty projekty, které se realizují v Unii.

Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční prostředky čerpané podle tohoto 
nařízení lze – je-li to zapotřebí pro 

vypouští se
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efektivnější provádění příslušných 
opatření, jež přispávají k projektům 
společného zájmu ve třetích zemích podle 
nařízení (EU) č. XXX/2012 [hlavní směry 
pro TEN-T], (EU) č. XXX/2012 [hlavní 
směry pro transevropskou energetickou 
infrastrukturu] a (EU) č. XXX/2012 
[hlavní směry pro INFSO] – spojit 
s finančními prostředky, na něž se 
vztahují jiná příslušná nařízení Unie.
V takovém případě může Komise 
prováděcím aktem rozhodnout o
jednotném souboru pravidel, jež by se 
měla na provádění vztahovat.

Or. fr

Odůvodnění

Toto ustanovení jde proti pravidlu stanovenému ve Smlouvách, podle nějž nemohou být na 
tentýž projekt kumulovány dva typy evropských dotací.

Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Dodatečná konkrétní pravidla pro 
předkládání návrhů mohou být stanovena 
ve víceletých a ročních pracovních 
programech.

6. Dodatečná konkrétní pravidla pro 
předkládání návrhů mohou být stanovena 
ve víceletých a ročních pracovních 
programech uvedených v článku 17 tohoto 
nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) železnice a vnitrozemské vodní cesty:
výše finanční pomoci Unie nepřekročí 
20 % způsobilých nákladů; míru 

i) železnice a vnitrozemské vodní cesty:
výše finanční pomoci Unie nepřekročí 
20 % způsobilých nákladů; míru 
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financování lze zvýšit na 30 % u opatření 
řešících úzká místa; míru financování lze 
zvýšit na 40 % u opatření týkajících se 
přeshraničních úseků;

financování lze zvýšit na 30 % u opatření 
řešících úzká místa; míru financování lze 
zvýšit na 40 % u opatření týkajících se 
přeshraničních úseků a opatření na 
zlepšení interoperability železnic;

Or. xm

Odůvodnění

Interoperablita je zásadním prvkem pro dobré fungování vnitřního trhu, a to zejména 
v železničním odvětví. Je tedy na místě stanovit takovou míru spolufinancování opatření ve 
prospěch interoperability, která bude mít podněcující efekt.

Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) vnitrozemské dopravní připojení 
k přístavům a letištím, opatření ke snížení 
hlučnosti železniční nákladní dopravy 
modernizací stávajícího vozového parku i
rozvojem přístavů a multimodálních 
platforem: výše finanční pomoci Unie 
nepřekročí 20 % způsobilých nákladů.

ii) vnitrozemské dopravní připojení 
k přístavům a letištím a rozvoj 
vnitrozemských a námořních přístavů a 
multimodálních platforem: výše finanční 
pomoci Unie nepřekročí 20 % způsobilých 
nákladů.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k omezenosti dostupných prostředků je na místě omezit finanční pomoc formou 
grantů na projekty, které mají skutečnou evropskou přidanou hodnotu.

Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) zlepšení dostupnosti dopravních 
infrastruktur pro osoby se sníženou 
pohyblivostí: výše finanční pomoci Unie 
nepřekročí 10 %.
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Or. fr

Odůvodnění

Aby bylo dosaženo cíle přispět k růstu podporujícímu začlenění, stanoveného v čl. 3 písm. a)
tohoto nařízení, je na místě podpořit opatření určená ke zjednodušení přístupu osob se 
sníženou pohyblivostí k dopravním infrastrukturám.

Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) evropský systém řízení železničního 
provozu (ERTMS): výše finanční pomoci 
Unie nepřekročí 50 % způsobilých 
nákladů;

i) evropský systém řízení železničního 
provozu (ERTMS), týkající se zařízení jak 
v traťové, tak palubní části; říční 
informační služby (RIS) a kontrolní a 
informační systémy pro provoz plavidel 
(VTMIS): výše finanční pomoci Unie 
nepřekročí 50 % způsobilých nákladů;

Or. fr

Odůvodnění

Inteligentní dopravní systémy mají zásadní úlohu v dosažení specifických cílů stanovených 
tímto nařízením. Je tedy na místě je více zhodnotit, a to zejména pokud jde o říční a námořní 
odvětví.

Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) systémy řízení dopravy, služby nákladní 
dopravy, bezpečná parkoviště na hlavní 
silniční síti i opatření na podporu rozvoje 
mořských dálnic: výše finanční pomoci 
Unie nepřekročí 20 % způsobilých 
nákladů.

ii) systémy řízení silniční dopravy (ITS), 
služby nákladní dopravy, bezpečná 
parkoviště na hlavní silniční síti, opatření 
na podporu rozvoje mořských dálnic a 
realizace pozemních složek SESAR: výše 
finanční pomoci Unie nepřekročí 20 % 
způsobilých nákladů.

Or. fr
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Odůvodnění

Palubní systémy spojené s realizací SESAR mohou získat odpovídající financování na volném 
trhu. Je tedy na místě omezit veřejnou finanční pomoc na pozemní složky.

Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) výše finanční pomoci Unie nepřekročí 
50 % způsobilých nákladů na studie a/nebo
práce;

(a) výše finanční pomoci Unie nepřekročí 
50 % způsobilých nákladů na studie a 30 % 
způsobilých nákladů na práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) míru spolufinancování lze zvýšit až na 
80 % u opatření, která na základě důkazů 
uvedených v čl. 15 odst. 2 písm. a) 
nařízení (EU) č. XXXX/2012 [hlavní 
směry pro transevropskou energetickou 
infrastrukturu] zajišťují vysoký stupeň 
regionální nebo celounijní bezpečnosti
dodávek, posilují solidaritu Unie nebo 
zahrnují vysoce inovativní řešení.

(b) míru spolufinancování lze zvýšit až na 
60 % u opatření, která na základě důkazů 
uvedených v čl. 7 odst. 3 písm. c) a d)
zajišťují vysoký stupeň regionální nebo 
celounijní bezpečnosti dodávek, posilují 
solidaritu Unie a přispívají k udržitelnému 
rozvoji a ochraně životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) opatření v oblasti širokopásmových 
sítí: výše finanční pomoci Unie nepřekročí 

vypouští se
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50 % způsobilých nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Výše uvedené míry spolufinancování 
mohou být navýšeny až o 10 procentních 
bodů u opatření, která mají meziodvětvové 
synergie, dosahují cílů zmírnění klimatu, 
zvyšují odolnost vůči klimatu nebo snižují
emise skleníkových plynů. Toto navýšení 
by se nemělo vztahovat na míru 
spolufinancování uvedenou v článku 11.

5. Míry spolufinancování mohou být 
navýšeny až o 10 procentních bodů oproti 
procentním hodnotám stanoveným 
v odstavcích 2 až 4 u následujících 
opatření:

a) jakékoli opatření se synergiemi mezi 
alespoň dvěma odvětvími, na něž se 
vztahuje nástroj pro propojení Evropy 
(doprava, energetika a telekomunikace).
Výše finanční pomoci Unie vychází 
z dotací jednotlivých odvětví stanovených 
v čl. 5 odst. 1 proporčně podle váhy 
každého odvětví v daném opatření.
b) jakékoli opatření přispívající k dosažení 
cílů zmírnění změny klimatu, zvyšující
odolnost vůči změně klimatu nebo snižující
emise skleníkových plynů.

Toto navýšení by se nemělo vztahovat na 
míru spolufinancování uvedenou v článku 
11.

Kritéria pro určení měr spolufinancování 
stanovených v tomto článku navrhne 
Komise v ročních a víceletých programech 
uvedených v článku 17.

Or. xm

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnění kritérií pro 10% navýšení míry 
spolufinancování u opatření, která mají význam pro dosažení cílů v souvislosti se změnou 
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klimatu, a u opatření se synergiemi. Pozměňovací návrh také upřesňuje, že finanční podpora 
pro synergie bude vycházet z dotací každého z dotčených odvětví, aby bylo zajištěno 
spravedlivé rozdělení finančních zdrojů mezi odvětví. 

Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výše finanční pomoci přidělené na 
vybraná opatření bude modulována na 
základě analýzy nákladů a přínosů u 
každého projektu, dostupnosti 
rozpočtových zdrojů a potřeby 
maximalizovat pákový efekt finančních 
prostředků EU.

6. Výše finanční pomoci přidělené na 
vybraná opatření by mohla být modulována 
na základě analýzy nákladů a přínosů u 
každého projektu, dostupnosti 
rozpočtových zdrojů a potřeby 
maximalizovat pákový efekt finančních 
prostředků EU.

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na tyto zvláštní výzvy se uplatňují 
pravidla tohoto nařízení platná pro odvětví 
dopravy. Při provádění těchto výzev se 
nejvíce upřednostňují projekty zohledňující 
vnitrostátní prostředky přidělené v rámci 
Fondu soudržnosti.

2. Na tyto zvláštní výzvy se uplatňují 
pravidla tohoto nařízení platná pro odvětví 
dopravy. Při provádění těchto výzev se 
nejvíce upřednostňují projekty zohledňující 
vnitrostátní prostředky přidělené v rámci 
Fondu soudržnosti. Obzvláštní pozornost 
se věnuje obtížím, s nimiž by se mohly 
setkat některé členské státy, pokud jde o 
projektové inženýrství a zeměpisně 
vyváženou skladbu projektů.

Or. fr

Odůvodnění

Zaměření částky 10 miliard EUR v rámci Fondu soudržnosti na projekty realizované v rámci 
nástroje pro propojení Evropy umožní dotčeným zemím zapojit se plně do TEN-T. V rámci 
centralizovaného řízení a soutěžení projektů bude Komise muset dbát na to, aby země 
způsobilé pro příjem pomoci z Fondu soudržnosti obdržely požadovanou technickou pomoc a 



PR\909973CS.doc 47/66 PE491.110v02-00

CS

aby skladba vybraných projektů byla zeměpisně vyvážená.

Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) vnitrozemské dopravní připojení 
k přístavům a letištím, rozvoj 
multimodálních platforem a rozvoj 
přístavů;

iii) vnitrozemské dopravní připojení 
k námořním a vnitrozemským přístavům a 
k letištím, rozvoj multimodálních 
platforem a rozvoj přístavů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) systémy řízení dopravy. ii) systémy řízení dopravy (SIF, ITS v 
odvětví silniční dopravy, VTMIS a 
SESAR).

Or. fr

Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S výjimkou řádně odůvodněných 
případů Komise zruší finanční pomoc 
poskytnutou na opatření, jež nebyla 
zahájena do jednoho roku ode dne 
zahájení opatření stanoveného 
v podmínkách poskytnutí finanční pomoci.

1. S výjimkou řádně odůvodněných 
případů Komise zruší finanční pomoc 
poskytnutou na studie, jejichž zpracování 
nebylo zahájeno do jednoho roku ode dne 
zahájení stanoveného v podmínkách 
poskytnutí finanční pomoci, a finanční 
pomoc poskytnutou na základě tohoto 
nařízení na veškerá další opatření, která 
jsou k ní způsobilá, pokud nebyla 
zahájena do dvou let od uvedeného dne.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může požadovat vrácení 
poskytnuté finanční pomoci, pokud do 
dvou let ode dne dokončení stanoveného 
v podmínkách pro poskytnutí finanční 
pomoci nebylo provádění opatření, na něž 
byla daná finanční pomoc poskytnuta, 
dokončeno.

3. Komise může požadovat vrácení 
poskytnuté finanční pomoci, pokud do 
dvou let ode dne dokončení stanoveného 
v podmínkách pro poskytnutí finanční 
pomoci nebylo provádění opatření, na něž 
byla daná finanční pomoc poskytnuta, 
dokončeno, a to s výjimkou řádně 
odůvodněných případů, kdy zasáhla vyšší 
moc.

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Dříve než Komise přijme některé 
rozhodnutí podle odstavce 1, 2 a 3, 
přezkoumá aktuální případ a informuje 
dotčené příjemce tak, aby mohli předložit 
svá zjištění ve stanovené lhůtě.

4. Dříve než Komise přijme některé 
rozhodnutí podle odstavce 1, 2 a 3, 
přezkoumá aktuální případ a informuje 
dotčené příjemce tak, aby mohli předložit 
svá zjištění ve stanovené lhůtě. Evropský 
parlament a Radu informuje o všech 
rozhodnutích přijatých při přijímání 
ročních programů podle článku 17.

Or. fr

Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) mohou stanovit zvláštní podmínky, např. 
místo výkonu činností zadaných formou 
veřejné zakázky, jsou-li tyto podmínky 
řádně odůvodněny cíli opatření a za 
předpokladu, že tyto podmínky nejsou 
v rozporu s pravidly pro zadávání 
veřejných zakázek;

a) mohou stanovit zvláštní podmínky, např. 
místo výkonu činností zadaných formou 
veřejné zakázky, jsou-li tyto podmínky 
řádně odůvodněny cíli opatření a za 
předpokladu, že tyto podmínky nejsou 
v rozporu s pravidly Unie, kterými se řídí
zadávání veřejných zakázek;

Or. fr

Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem usnadnění přístupu 
k financování subjektům provádějícím 
opatření, jež přispívají k projektům 
společného zájmu vymezeným 
v nařízeních (EU) č. XXXX/2012 [hlavní 
směry pro TEN-T], (EU) č. XXX 2012 
[hlavní směry pro transevropskou 
energetickou infrastrukturu] a (EU) č. 
XXX/2012 [hlavní směry pro INFSO] a 
k dosažení jejich cílů, lze použít finanční 
nástroje stanovené v souladu s hlavou VIII 
nařízení (ES) č. XXXX/2012 [nové 
finanční nařízení z roku 2012]. Finanční 
nástroje vycházejí z předběžného 
hodnocení nedokonalostí trhu nebo 
neoptimálních investičních situací a 
investičních potřeb.

1. Za účelem usnadnění přístupu 
k financování subjektům provádějícím 
opatření, jež přispívají k projektům 
společného zájmu vymezeným 
v nařízeních (EU) č. XXXX/2012 [hlavní 
směry pro TEN-T], (EU) č. XXX 2012 
[hlavní směry pro transevropskou 
energetickou infrastrukturu] a (EU) č. 
XXX/2012 [hlavní směry pro INFSO] a 
k dosažení jejich cílů, lze použít finanční 
nástroje stanovené v souladu s hlavou VIII 
nařízení (ES) č. XXXX/2012 [nové 
finanční nařízení z roku 2012].

Or. xm

Odůvodnění

The new financial regulation as mentioned in Art 14 of the CEF defines in Art 130/131 the 
conditions for using the Financial Instruments (FI) 

FI  shall address market failures or sub-optimal investment situations; be additional i.e. not 
aim at replacing MS FIs, private funding or other financial EU intervention;  not create any 
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distortion of competition in the internal market; have a multiplier effect; be aligned with EU's 
interests; be established on the basis of on an ex ante evaluation).

Pour des raisons de clarté juridique, il convient de ne pas répéter ces conditions d'utilisation 
ici.

Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Lze využít tyto finanční nástroje: 3. Lze využít zejména tyto finanční 
nástroje:

Or. fr

Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jakékoliv jiné finanční nástroje. c) jiné finanční nástroje za předpokladu, že 
jsou dodrženy tyto podmínky:
- soulad s nařízením (EU) č. XXXX/2012 
[nové finanční nařízení 2012]; a
- soulad s cíli tohoto nařízení;
Tento postup lze v souladu s článkem 25 
tohoto nařízení provést akty v přenesené 
pravomoci.

Or. fr

Odůvodnění

Z důvodů řádného finančního řízení je nutno upřesnit podmínky, za nichž může být vytvořen 
finanční nástroj, který není stanoven v tomto nařízení. Cílem tohoto vyjasnění je zachovat 
pružnost, která je nezbytná, má-li se čelit nepředvídatelným ekonomickým situacím, a zároveň 
zajistit demokratickou kontrolu prostřednictvím Evropského parlamentu.
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Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Opatření podporovaná prostřednictvím 
finančních nástrojů se vyberou na základě 
zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, 
přičemž se u nich bude usilovat o 
odvětvovou diverzifikaci v souladu 
s články 3 a 4 i o postupnou zeměpisnou 
diverzifikaci napříč členskými státy.

1. Opatření způsobilá k podpoře 
prostřednictvím finančních nástrojů podle 
článku 17 tohoto nařízení se vyberou na 
základě zásady „kdo dřív přijde, je dřív na 
řadě“, přičemž se u nich bude usilovat o 
odvětvovou a zeměpisnou diverzifikaci 
napříč členskými státy a budou splňovat 
všechna tato kritéria:
- odpovídají cílům strategie Evropa 2020;
- představují evropskou přidanou 
hodnotu;
- zajistí nenarušení hospodářské soutěže 
na vnitřním trhu;
- pokud jde o podporu Unie, mají 
pákový/multiplikační efekt.

Or. xm

Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Unie, kterýkoliv členský stát či jiní 
investoři mohou kromě příspěvků 
získaných využitím finančních nástrojů 
poskytnout finanční pomoc za
předpokladu, že Komise odsouhlasí změny 
kritérií způsobilosti opatření či investiční 
strategie příslušného nástroje, jichž může 
být vzhledem k dodatečnému příspěvku 
zapotřebí.

2. Unie, kterýkoliv členský stát či jiní 
investoři mohou kromě příspěvků 
získaných využitím finančních nástrojů 
poskytnout finanční pomoc za 
předpokladu, že to Komise schválí. 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Cílem finančních nástrojů je uchování 
hodnoty aktiv poskytnutých z rozpočtu 
Unie. Mohou vytvářet přijatelné výnosy 
tak, aby naplnily cíle jiných parterů či 
investorů.

3. Cílem finančních nástrojů je uchování 
hodnoty aktiv poskytnutých z rozpočtu 
Unie. Mohou vytvářet výnosy, avšak 
nesmí bránit realizaci opatření 
podpořených na základě tohoto nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Finanční nástroje lze kombinovat 
s granty financovanými z rozpočtu Unie, a 
to i podle ustanovení tohoto nařízení.

4. Finanční nástroje pro oblast dopravy lze 
kombinovat s granty financovanými 
z rozpočtu Unie, a to i podle ustanovení 
tohoto nařízení, avšak pouze za podmínky, 
že tyto granty jsou nezbytné pro 
udržitelnost projektu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V souladu s čl. 18 odst. 2 nařízení (EU) 
č. XXXX/2012 [nové finanční nařízení] se 
výnosy a splátky vytvořené konkrétním 
finančním nástrojem připíší tomuto 
finančnímu nástroji. U finančních 
nástrojů, které byly vytvořeny v rámci 
víceletého finančního rámce na období 
2007–2013, se výnosy a splátky vytvořené 
operacemi zahájenými v daném období 

6. V souladu s čl. 18 odst. 2 nařízení (EU) 
č. XXXX/2012 [nové finanční nařízení] se 
výnosy a splátky vytvořené konkrétním 
finančním nástrojem připíší tomuto 
finančnímu nástroji na dobu platnosti 
tohoto nařízení.
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připíší finančnímu nástroji v období 
2014–2020.

Or. fr

Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme víceleté a roční pracovní 
programy pro jednotlivá odvětví. Komise 
také může přijmout víceleté a roční 
pracovní programy pro více než jedno 
odvětví. Tyto prováděcí akty se přijímají v 
souladu s přezkumným postupem podle čl. 
24 odst. 2.

1. Komise přijme víceleté a roční pracovní 
programy pro jednotlivá odvětví. Komise 
také může přijmout víceleté a roční 
pracovní programy pro více než jedno 
odvětví. Tyto akty v přenesené pravomoci
se přijímají v souladu s článkem 25 tohoto 
nařízení.

Or. xm

Odůvodnění

Ve víceletých a ročních pracovních programech by mohla Komise přijímat politická 
rozhodnutí, která doplní toto nařízení. Z tohoto důvodu zpravodajové navrhují nahradit 
prováděcí akty akty v přenesené pravomoci, u nichž má Evropský parlament nad těmito 
otázkami lepší kontrolu.

Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Víceleté pracovní programy se 
přezkoumávají vždy alespoň v polovině 
období. Bude-li to nutné, Komise víceletý 
pracovní program reviduje prováděcím
aktem. Tyto prováděcí akty se přijímají v 
souladu s přezkumným postupem podle čl. 
24 odst. 2.

2. Víceleté pracovní programy se 
přezkoumávají vždy alespoň v polovině 
období. Bude-li to nutné, Komise víceletý 
pracovní program reviduje aktem 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 25 tohoto nařízení.

Or. xm



PE491.110v02-00 54/66 PR\909973CS.doc

CS

Odůvodnění

Ve víceletých a ročních pracovních programech by mohla Komise přijímat politická 
rozhodnutí, která doplní toto nařízení. Z tohoto důvodu zpravodajové navrhují nahradit 
prováděcí akty akty v přenesené pravomoci, u nichž má Evropský parlament nad těmito 
otázkami lepší kontrolu.

Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V oblasti dopravy se alespoň 4 až 5 % 
rozpočtových prostředků uvedených v čl. 5 
odst. 1 písm. a) použije formou 
inovativních finančních nástrojů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Víceleté pracovní programy v oblasti 
energetiky a telekomunikací poskytnou 
strategickou orientaci v oblasti projektů 
společného zájmu, přičemž mohou 
zahrnovat i konkrétní projekty společného 
zájmu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V souladu s postupem podle odstavce 1 
stanoví Komise při vytváření víceletých a 

6. V souladu s postupem podle odstavce 1 
stanoví Komise při vytváření víceletých a 



PR\909973CS.doc 55/66 PE491.110v02-00

CS

odvětvových ročních pracovních programů 
kritéria pro výběr a udělení v souladu s cíli 
a prioritami stanovenými:

odvětvových ročních pracovních programů 
kritéria pro výběr a udělení v souladu s cíli 
a prioritami stanovenými v článcích 3 a 4 
tohoto nařízení a v nařízeních (EU) č. 
XXXX/2012 [hlavní směry pro TEN-T], 
(EU) č. XXX/2012 [hlavní směry pro 
transevropskou energetickou 
infrastrukturu] a (EU) č. XXX/2012 
[hlavní směry pro INFSO]. Všechny 
projekty budou zhodnoceny na základě 
těchto kritérií:

(a) pro dopravu v nařízení (EU) č. 
XXXX/2012 [hlavní směry pro TEN-T];

(a) připravenost opatření z hlediska vývoje 
projektu a přípravných fází a náležitý stav 
navrhovaného provedení;

(b) pro energetiku v nařízení (EU) č. 
XXXX/2012 [hlavní směry pro 
transevropskou energetickou 
infrastrukturu];

(b) pákový efekt podpory Unie na veřejné 
a soukromé investice a na jednotný trh;

(c) pro telekomunikace v nařízení (EU) č. 
XXXX/2012 [hlavní směry pro INFSO].

(c) potřeba překonat specifické finanční 
překážky a nedostatek finančních 
prostředků tržního původu spojené 
s povahou či naléhavostí projektu;
(d) náklady a přínosy, které zahrnují
dopady hospodářské, sociální, dopady na 
skleníkové plyny a/nebo jiné 
environmentální dopady, a dostupnost;
(e) pokud jde o dopravu e energetiku, 
přeshraniční rozměr.

Or. en

Odůvodnění

Výběrová kritéria by měla být předdefinována v souladu s článkem 5 stávajícího nařízení (č. 
680/2007).

Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pracovní programy jsou koordinovány 
tak, aby se využily synergie mezi odvětvím 
dopravy, energetiky a telekomunikací, a to 

7. Pracovní programy jsou koordinovány 
tak, aby se využily synergie mezi odvětvím 
dopravy, energetiky a telekomunikací, a to 
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zvláště v oblastech, jako jsou inteligentní 
energetické sítě, elektrická mobilita, 
inteligentní a udržitelné dopravní systémy 
nebo společné omezování vlastnických 
práv třetích osob. Mohou být přijaty 
víceodvětvové výzvy k podávání nabídek.

zvláště v oblastech, jako jsou inteligentní 
energetické sítě, elektrická mobilita, 
inteligentní a udržitelné dopravní systémy,
společné omezování vlastnických práv 
třetích osob nebo propojení infrastruktur.
Mohou být přijaty víceodvětvové výzvy 
k podávání nabídek s finanční dotací 
jednotlivých odvětví stanovenou v čl. 5 
odst. 1 proporčně podle váhy každého 
odvětví v daném opatření.

Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orientační harmonogram přidělování 
jednotlivých ročních splátek na závazek se 
sděluje příjemcům grantů, a pokud se 
vztahuje i na finanční nástroje, také 
dotčeným finančním institucím.

Orientační harmonogram přidělování 
jednotlivých ročních splátek na závazek se 
sděluje příjemcům grantů, dotčeným 
členským státům a Evropskému 
parlamentu, a pokud se vztahuje i na 
finanční nástroje, také dotčeným finančním 
institucím.

Or. fr

Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostředky, které nebyly použity do konce 
rozpočtového roku, do něhož byly 
zahrnuty, se automaticky přenášejí do 
následujícího roku.

Prostředky, které nebyly použity do konce 
rozpočtového roku, do něhož byly 
zahrnuty, se automaticky přenášejí do 
následujícího roku v souladu s články 9 a 
10 nařízení (EU) č. XXXX/2012 [nové 
finanční nařízení].

Or. fr
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Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vykonávají u projektů 
souvisejících s odvětvím dopravy a 
energetiky v úzké spolupráci s Komisí 
technické monitorování a finanční kontrolu 
opatření a potvrzují skutečný stav a soulad 
výdajů vynaložených v souvislosti 
s projekty nebo částmi projektů. Členské 
státy mohou při kontrolách na místě 
požádat o účast Komise.

Členské státy vykonávají v úzké spolupráci 
s Komisí technické monitorování a 
finanční kontrolu opatření a potvrzují 
skutečný stav a soulad výdajů
vynaložených v souvislosti s projekty nebo 
částmi projektů. Členské státy mohou při 
kontrolách na místě požádat o účast 
Komise.

Or. fr

Odůvodnění

V zájmu zjednodušení je na místě sladit pravidla o zodpovědnosti členských států, pokud jde o 
dotčená tři odvětví.

Pozměňovací návrh 96
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláště v oblasti telekomunikací vynaloží 
vnitrostátní regulační orgány veškeré úsilí 
na zajištění nezbytné právní jistoty a 
investičních podmínek napomáhajících 
provádění projektů, které získají finanční 
pomoc Unie podle tohoto nařízení.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

V zájmu zjednodušení je na místě sladit pravidla o zodpovědnosti členských států, pokud jde o 
dotčená tři odvětví.
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Pozměňovací návrh 97
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy průběžně informují Komisi, 
případně prostřednictvím interaktivních 
zeměpisných a technických informačních 
systémů, kterým je v případě transevropské 
dopravní sítě systém TENtec, o pokroku 
dosaženém při provádění projektů 
společného zájmu a investicích 
uskutečněných za tímto účelem, včetně 
výše podpory využité na dosažení cílů 
v oblasti změny klimatu.

Členské státy každoročně informují 
Komisi prostřednictvím interaktivních 
zeměpisných a technických informačních 
systémů, kterým je v případě transevropské 
dopravní sítě systém TENtec, o pokroku 
dosaženém při provádění projektů 
společného zájmu a investicích 
uskutečněných za tímto účelem, včetně 
výše podpory využité na dosažení cílů 
v oblasti změny klimatu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výbor zajistí horizontální přehled 
pracovních programů uvedených v článku 
18 s cílem zajistit jednotnost a to, aby mezi 
odvětvími byly označeny a využívány 
synergie.

3. Výbor zajistí horizontální přehled 
pracovních programů uvedených v článku 
17 s cílem zajistit jednotnost a to, aby mezi 
odvětvími byly označeny a využívány 
synergie, a zejména se snaží u 
víceodvětvových výzev k podávání nabídek 
a při určování měr spolufinancování u 
opatření s meziodvětvovými synergiemi 
zajistit spravedlivou skladbu finančních 
prostředků mezi jednotlivými odvětvími.

Or. xm

Odůvodnění

Úkolem Výboru by mělo být také pokusit se najít odpovídající finanční řešení pro synergie a 
víceodvětvové výzvy k podávání nabídek.
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Pozměňovací návrh 99
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v článku 20 je svěřena 
Komisi na dobu neurčitou ode dne vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v článcích 5, 17 a 20 
je svěřena Komisi na dobu platnosti 
víceletého finančního rámce 2014–2020.

Or. fr

Pozměňovací návrh 100
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do poloviny roku 2018
vypracuje Komise hodnotící zprávu o 
dosažení cílů všech opatření (na úrovni 
výsledků a dopadů), účinnosti využívání 
zdrojů a jejich evropské přidané hodnoty, a 
to s ohledem na rozhodnutí o obnovení, 
změně nebo pozastavení těchto opatření.
Hodnocení se navíc zaměří na prostor ke 
zjednodušení, na vnitřní a vnější 
soudržnost, na trvalou relevantnost všech 
cílů, jakož i na příspěvek opatření 
k naplňování priorit Unie v oblasti 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění. Hodnocení 
zohlední také výsledky hodnocení 
dlouhodobého dopadu předcházejících 
opatření.

1. Nejpozději do 31. prosince 2017
předloží Komise Evropskému parlamentu
hodnotící zprávu o dosažení cílů všech 
opatření (na úrovni výsledků a dopadů), 
účinnosti využívání zdrojů a jejich 
evropské přidané hodnoty, a to s ohledem 
na rozhodnutí o obnovení, změně nebo 
pozastavení těchto opatření. Hodnocení se 
navíc zaměří na prostor ke zjednodušení, 
na vnitřní a vnější soudržnost, na trvalou 
relevantnost všech cílů, jakož i na 
příspěvek opatření k naplňování priorit 
Unie v oblasti inteligentního a udržitelného 
růstu podporujícího začlenění. Hodnocení 
zohlední také výsledky hodnocení 
dlouhodobého dopadu předcházejících 
opatření.

Or. fr

Pozměňovací návrh 101
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise uspořádá k projektům nástroje 
pro propojení Evropy a jejich výsledkům 
komunikační a informační akce.
Z rozpočtu vyčleněného na komunikaci 
podle tohoto nařízení se nadto rovněž 
uhradí komunikace orgánů EU o 
politických prioritách Unie.

2. Komise uspořádá k projektům nástroje 
pro propojení Evropy a jejich výsledkům 
komunikační a informační akce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Příloha – část I – písm. a – Horizontální priority

Znění navržené Komisí

Inovační řízení a služby Jednotné evropské nebe – SESAR

Inovační řízení a služby
Systémy řízení dopravy po silnici, 
železnici a vnitrozemských vodních 
cestách (ITS, ERTMS a RIS)

Inovační řízení a služby Přístavy a letiště hlavní sítě

Pozměňovací návrh

Inovační řízení a služby Jednotné evropské nebe – SESAR

Inovační řízení a služby
Systémy řízení dopravy po silnici, 
železnici a vnitrozemských vodních 
cestách (ITS, ERTMS, RIS a VTMIS)

Inovační řízení a služby Přístavy a letiště hlavní sítě, mořské 
dálnice

Or. xm

Odůvodnění

Jelikož jsou mořské dálnice a VTMIS klíčovými prvky dopravního systému EU, měly by být 
zahrnuty mezi horizontální priority.
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Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Příloha – část III a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Seznam předem určených projektů se synergiemi mezi alespoň dvěma odvětvími, na něž se 
vztahuje nástroj pro propojení Evropy.

Zavedení sítě pro zásobování nefosilní a neznečišťující energií (např. elektřina nebo vodík)
pro dopravní prostředky
Realizace inteligentních sítí cestou využití nových či stávajících dopravních a 
telekomunikačních infrastruktur
Využití dopravních infrastruktur (např. tunely, mosty atd.) k zavedení nových 
propojovacích infrastruktur, které zvýší kapacitu v oblasti elektrické energie či budou 
sloužit jako nové plynovody či telekomunikační sítě.

Or. xm

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem 56 k čl. 7 odst. 4a (novému). Tato nová příloha stanoví 
předběžný seznam „projektů se synergiemi“ způsobilých k čerpání podpory EU, který 
poskytne předkladatelům projektů lepší vodítko, aby mohli navrhovat opatření s možnými 
synergiemi mezi dotčenými třemi odvětvími.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem nařízení, jímž se navrhuje vznik nástroje pro propojení Evropy, je:

- soustředit prostředky na projekty s evropskou přidanou hodnotou v oblasti dopravních, 
energetických a telekomunikačních infrastruktur za účelem vytvoření integrovaných 
evropských sítí, které zajistí stejnou, a to špičkovou výkonnost těchto infrastruktur na celém 
území Unie

- centralizovat, zjednodušit a upravit přidělování finančních prostředků vyčleněných pro toto 
nařízení na úrovni Unie a využívat přitom synergií mezi třemi dotčenými odvětvími

- rozumně rozdělit prostředky mezi přímou pomoc a účast nových finančních nástrojů, které 
zapojují též trh a významně zvyšují účinnost evropského financování

- po finanční, technické a provozní stránce lépe zapojit země podporované v rámci politiky 
soudržnosti, a to podřízením části finančních prostředků nástroje pro propojení Evropy 
pravidlům Fondu soudržnosti v oblasti dopravy

V hluboké krizi, kterou zažíváme, jsou sledováním hospodářského, sociálního a 
environmentálního pokroku v Evropě zároveň odůvodněny tyto prvky:

- opatření k opětovnému dosažení rovnováhy veřejných financí
- zlepšení konkurenceschopnosti evropského hospodářství
- návrat udržitelného vyrovnaného růstu podporujícího začlenění

V tomto kontextu zpravodajové jednoznačně podporují toto nařízení, jehož cílem je vytvořit 
nástroj pro propojení Evropy, který bude významně přispívat k cíli růstu a 
konkurenceschopnosti v dopravě, energetice a telekomunikacích, a bude tak činit třemi 
způsoby:

- zaprvé tím, že dodá odvětví inženýrství veřejné dopravy prostředky nezbytné k realizaci 
projektů infrastruktury, a že tak zvýší dynamiku rozsáhlých odvětví hospodářství, a to jak ve 
fázi realizace projektů, tak následně ve fázi jejich uvedení do provozu a údržby

- zadruhé tím, že bude v těchto odvětvích stimulovat výzkum, přenos technologií a rozvoj 
(finanční a provozní), což umožní, aby si Evropa v těchto oblastech zachovala ve světovém 
měřítku vůdčí postavení

- zatřetí tím, že Evropská unie dostane rozsáhlé, výkonné a spolehlivé dopravní, energetické a 
telekomunikační systémy, které se budou tím, že zlepší její hospodářský, sociální a 
environmentální výkon a její územní integraci, podílet na celkové konkurenceschopnosti 
jejího hospodářství a na jejím harmonickém a integrovaném fungování

Odhadované potřeby financování na území Unie do roku 2020 jsou následující:
- 500 miliard na transevropské dopravní sítě, z čehož 250 miliard se má použít na eliminaci 
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úzkých míst a na vytvoření chybějících propojení, zejména pak přeshraničních 
- 200 miliard na transevropské energetické sítě
- 270 miliard na rozvoj širokopásmových sítí a platforem služeb

Dotace tohoto nástroje ve výši 50 miliard EUR tak bude předpokládat:
- pečlivý výběr infrastruktur podle jejich evropské přidané hodnoty a jejich souladu se 
strategií Evropa 2020
- optimalizované a koordinované řízení nástroje na úrovni organizačních složek orgánů 
Evropské unie
- úzkou spolupráci se zúčastněnými stranami (členské státy, regiony, územněsprávní celky, 
předkladatelé projektů)
- spolupráci mezi evropskými orgány samotnými (Komise, Rada, Parlament)
- obzvláštní pozornost věnovanou zemím podporovaným v rámci politiky soudržnosti, jejichž 
potřeby jsou velké a prostředky často omezené
- optimalizaci finančních prostředků tak, aby byla využita jak klasická intervenční opatření, 
tak nové finanční nástroje

 granty by měly být využívány pouze u projektů, které generují pouze malé příjmy 
či je negenerují vůbec, přičemž míra spolufinancování musí odpovídat stanoveným 
cílům a prioritám, očekáváním operátorů a trhu a povaze opatření

 inovativní finanční nástroje by měly umožnit v široké míře využívat trh a zachovat 
přitom:
o zájmy Unie, správnost a objektivitu operací
o významný pákový efekt
o absenci narušení hospodářské soutěže či trhu

- integraci tohoto nařízení do rámce příštího víceletého finančního rámce, kterou bude 
zajištěna úzká koordinace s dalšími způsoby financování směřujícími k týmž cílům, zejména:

 s 8. rámcovým programem pro výzkum a inovace (Horizont 2020)
 s regionálními politikami soudržnosti

V této optice mají zpravodajové za to, že roční a víceleté programy mají být předmětem aktů 
v přenesené pravomoci. Musí být zapojen Parlament, neboť činí politická rozhodnutí (např. o 
výzvách k předkládání návrhů, které se mají zveřejnit) a může přijímat konkrétní dodatečná 
pravidla ve věci podávání projektů společného zájmu, která tak mohou nahradit základní 
právní akt. V oblasti energetiky a telekomunikací vedle toho neexistuje seznam projektů 
společného zájmu, které se mají financovat, což by mohlo vyústit v příliš významnou 
diskreční pravomoc Komise.

Všechna tři odvětví, kterých se týká tento nástroj, mají pro budoucnost Unie a jejích obyvatel 
strategický význam.

I – V oblasti dopravy

Právě na tomto poli se odehrává fyzické propojení všech regionů Unie, možnost pohybu osob 
a majetku, bez níž není možný rozvoj a která je podmínkou územní harmonie v Unii. Je na 
místě taktéž zdůraznit, že vedle politiky infrastruktur a jejich využívání zaujímá veškerý 
evropský průmysl související s dopravou (např. průmysl automobilový, letecký, železniční, 
vesmírný či dopravních systémů) ve světovém měřítku stále vůdčí postavení a představuje 
významnou část našeho hospodářského potenciálu.
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Dalším rozhodujícím aspektem, který charakterizuje účinné dopravní sítě, je jejich přínos ke 
konkurenceschopnosti. Již v roce 1993 odhadl předseda Evropské komise Jacques Delors 
v Bílé knize o růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti,1  že k vytvoření 15 milionů 
pracovních míst a opětovnému nastartování hospodářského růstu je třeba v oblasti dopravních 
sítí do roku 2000 investovat 220 miliard ECU,2 z toho 82 miliard do prioritních projektů.
O dvacet let později a za podobné hospodářské krize navrhuje Komise pro odvětví dopravy o 
50 miliard EUR méně (31,7 miliard EUR), a to v Unii, v níž počet členských států a jejich 
potřeby výrazně narostly.

Podle názoru zpravodajů by měla ideální částka, která může vyvolat pákový efekt očekávaný 
v odvětví dopravy, představovat alespoň 10 % odhadovaných nákladů (500 miliard EUR pro 
TEN-T do roku 2020).
Vzhledem k omezenosti zdrojů Komise navrhuje jasně soustředit nástroj pro propojení 
Evropy na ty projekty, které jsou připraveny, aby mohly být financovány v průběhu příštího 
víceletého finančního rámce, mají vysokou evropskou přidanou hodnotu a řeší se jimi 
horizontální témata či udržitelné formy dopravy, jako je železnice či vnitrozemské vodní 
cesty. V příloze je obsažen seznam, který již definuje omezený počet potenciálních projektů, a 
to zejména ve formě koridorů, které mají obdržet financování ve výši 85 % celkových 
prostředků vyčleněných pro nástroj pro propojení Evropy. Ve výzvách k podávání nabídek 
nicméně zůstane zachován soutěžní prvek, neboť dostupné finanční zdroje nejsou dostatečné 
k financování všech projektů uvedených v příloze.

Zpravodajové vítají návrh na zavedení přístupu privilegujícího koridory, který představuje 
výrazné zlepšení řízení stávajících třiceti prioritních projektů TEN-T vybraných v roce 2004 
vzhledem k jejich vysokému významu pro cíle v oblasti mezinárodních dopravních toků, 
soudržnosti a udržitelného rozvoje. Zpravodajové by se v této fázi chtěli přihlásit coby 
k odrazovému můstku k deseti předem určeným koridorům a dalším oddílům, které 
představila Komise, a navrhují pouze mírnou modifikaci horizontálních priorit tak, že se 
k nim přidají „mořské dálnice“, aby tak tento koncept nadále patřil mezi priority TEN-T, 
stejně jako námořní služby ITS.
Dále, pokud se Rada shodne na výrazném snížení finanční částky, měl by se důkladně 
přezkoumat seznam předem určených dopravních projektů uvedený v části I přílohy.

Použití části prostředků Fondu soudržnosti v rámci nástroje pro propojení Evropy v oblasti 
dopravy je třeba konečně vnímat jako příležitost pro dotčené země. Umožní jim lepší napojení 
na velké evropské sítě, čímž dojde k posílení jejich konkurenceschopnosti a jejich integrace 
do Evropské unie. Je však nezbytné specifické zohlednění situace v těchto zemích, a to jak po 
finanční, tak po provozní stránce, zejména pokud jde o zásadu „využijte to, nebo o to 
přijdete“. Zemím způsobilým čerpat z Fondu soudržnosti by měla umožnit plné využití 
nástroje pro propojení Evropy technická pomoc určená k podpoře projektového inženýrství v 
těchto zemích, čímž dojde k vyrovnání některých znevýhodnění spojených s administrativní 
kapacitou.

II – V oblasti energetiky

                                               
1 COM(93) 700.
2 1 ECU = 1 EUR (stav ke dni 1. ledna 1999).
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Rozvoj infrastruktur je nezbytnou podmínkou toho, aby Evropská unie v nadcházejících 
letech zvládla několik životně důležitých výzev:

- nezávislost, vzájemnou závislost a solidaritu v oblasti zásobování Unie energií 
(bezpečnost, stabilita)

- zavedení inteligentních a výkonnějších sítí, které ušetří energii
- rozvoj nových sítí pro energii z obnovitelných zdrojů a jejich propojení s konvenčními 

sítěmi

V odvětví energetiky představuje hlavní překážky, které se mají odstranit splněním cílů podle 
strategie Evropa 2020, investiční mezera, která se odhaduje na více než 200 miliard EUR, a 
zpožděné dobudování vnitřního trhu.

Zpravodajové mají tedy za to, že má-li nástroj pro propojení Evropy získat maximální 
hodnotu, je nutno dosáhnout u každého eura investovaného do energetické infrastruktury co 
nejvyššího pákového efektu. V tomto ohledu přinese široké využití finančních nástrojů také 
další výhody, které umožní zvýšení a přilákání soukromého financování prostřednictvím 
tržních nástrojů, což je nezbytnou podmínkou toho, aby se v čase finančních omezení 
infrastruktura rozvíjela.

Granty mohou a měly by být používány jako krajní řešení pro prioritní projekty, které nemají 
žádnou hospodářskou životaschopnost, avšak mají významné pozitivní externality, a to 
způsobem, který nenaruší stále ještě se vyvíjející trh s energiemi a nevytvoří umělou soutěž se 
soukromými zdroji. 

Nástroj pro propojení Evropy bude fungovat jako prostředek k překlenutí mezery mezi 
potřebou nové a modernizované infrastruktury a cíli v oblasti energetiky a klimatu do roku 
2020, přičemž priority se budou sledovat ve fázi jeho provádění.

III – V oblasti telekomunikací  

Zavádění širokopásmových sítí založené na poptávce musí představovat strategické 
rozhodnutí dokončit jednotný trh v oblasti IKT a dosáhnout cílů digitální agendy.

Je tedy třeba upřednostnit zavádění evropské infrastruktury digitálních služeb; transevropské 
vysokorychlostní páteřní připojení pro orgány veřejné správy, přeshraniční poskytování 
služeb elektronické správy (např. přeshraniční elektronické zadávání veřejných zakázek, 
poskytování služeb elektronické justice a elektronického zdravotnictví); umožnění přístupu 
k informacím veřejného sektoru včetně digitálních zdrojů evropského dědictví, data.eu, 
a vícejazyčných zdrojů; bezpečnost a zabezpečení (bezpečnější internet a kritické 
infrastruktury služeb) a inteligentní energetické služby.

Zpravodajové se domnívají, že by jediným prováděcím mechanismem pro podporu zavádění 
širokopásmových sítí v rámci nástroje pro propojení Evropy měly být finanční nástroje.
Finanční nástroje totiž mají v porovnání s granty mnoho výhod, mezi něž patří mnohem větší 
pákový efekt, a tedy schopnost pokrýt za stejné peníze více domácností. Jsou-li schváleny, 
musí se programy veřejné podpory zaměřit na vytváření pozitivních externalit, jako je rozvoj 
místního/venkovského hospodářství, zvyšování konkurenceschopnosti a vytváření pracovních 
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míst.

IV – Synergie

Zpravodajové konečně vítají návrh Komise zavést jediný nástroj, který pokryje všechna tři 
odvětví, což sníží administrativní výdaje na řízení programu. Domnívají se však, že 
potenciální synergie mezi odvětvími energetiky, dopravy a telekomunikací by měly být 
stimulovány více. Aby získali předkladatelé projektů větší motivaci k navrhování opatření 
s možnými synergiemi mezi dotčenými třemi odvětvími, navrhují zpravodajové konkrétnější 
formulace týkající se synergií, a zejména kritérií způsobilosti, měr spolufinancování, řízení a 
finančních pravidel. V části IV přílohy je uveden nový předběžný seznam předem určených 
projektů s potenciálními synergiemi.

Závěrem zpravodajové vyjadřují své přesvědčení, že nástroj pro propojení Evropy může při 
transparentním, zjednodušeném, centralizovaném a podmíněném řízení využívajícím synergií 
zajistit maximální účinnost evropských finančních prostředků ve prospěch hlavních 
politických priorit Unie v oblasti dopravy, energetiky a IKT.

Předložené pozměňovací návrhy nesměřují tolik k přidání nových prvků, jako k vyjasnění 
textu, přičemž zpravodajové mají za to, že nařízení o nástroji pro propojení Evropy musí 
zůstat stručné.

Při jednáních o příštím víceletém finančním rámci budou zpravodajové dbát obzvlášť bedlivě 
na to, aby byly pro tento nástroj vyčleněny významné rozpočtové a operační prostředky.
Zkrácení těchto prostředků by nástroj zbavilo obsahu a vážně ohrozilo politiky růstu a 
konkurenceschopnosti Unie.


