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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

Nástroj pro propojení Evropy (CEF) je hlavním nástrojem EU, jehož cílem je financovat 
projekty na hlavní síti, které mají nejvyšší evropskou přidanou hodnotou, neboť řeší 
nedostatečná přeshraniční spojení, klíčová úzká místa a multimodální uzle. Nástroj CEF 
přinese výhody všem členským státům tím, že poskytne přístup k vnitřnímu trhu a urychlí 
budování infrastruktury, kterou EU potřebuje. 

Co se týče převodu částky ve výši 10 miliard EUR z Fondu soudržnosti, která je v rámci 
nástroje CEF vyčleněna na projekty dopravní infrastruktury pouze pro členské státy způsobilé 
čerpat finanční prostředky z Fondu soudržnosti, vyjádřily tyto státy určité námitky a dokonce 
i odpor. Nicméně prostředky vyčleněné pro země způsobilé čerpat prostředky z Fondu 
soudržnosti musejí být cíleně využity, protože pokud nebudou využity, nevrátí se zpět do 
Fondu soudržnosti a bude to znamenat jejich ztrátu. Povinností Evropského parlamentu 
jakožto spoluzákonodárce je, aby na návrhu Komise dále pracoval a vnesl do textu nezbytná 
vyjasnění, kterými dobrému návrhu s přidanou evropskou hodnotou zajistí podporu všech 
členských států. V tomto ohledu se navrhovatel domnívá, že dokument by měl být 
následujícím způsobem vyjasněn:

Prostředky ve výši 10 miliard EUR z Fondu soudržnosti by neměly být započítány do 
stropu 2,5 % HDP. 

Na částku 10 miliard EUR přesunutou z Fondu soudržnosti by se neměla vztahovat metodika 
výpočtu stropu ve výši 2,5 % HDP, která je navržena ve VFR. Z hlediska zásad není logické, 
aby byl pro centrálně řízený nástroj, jako je CEF, stanoven strop. Většina financovaných 
projektů budou přeshraniční projekty, přičemž stanovení stropu by mohlo vést k nerovnému 
zacházení na obou stranách projektu. Pro členské státy podporované v rámci politiky 
soudržnosti navíc tento strop zavádí nerovné zacházení mezi částkami 21,7 miliardy EUR 
a 10 miliard EUR, protože během realizace projektu založeného na veřejné soutěži takový 
strop, podobně jako pevně stanovené vnitrostátní příděly, není možné respektovat.

Větší zaměření na přeshraniční projekty v příhraničních regionech. 

V mnoha hraničních oblastech stávající infrastruktura dosud odráží úzké vnitrostátní zásady 
(pro členský stát, který upřednostňuje investice do infrastruktury v centru, se nejedná 
o volební prioritu, přestože je tato infrastruktura klíčová pro to, aby mohl čerpat užitek 
z procesu evropské integrace a vnitřního trhu) a příslušné regiony strádají kvůli své poloze na 
periferii. Většina prioritních projektů jsou skutečně nadnárodní projekty v oblasti 
infrastruktury, ale přeshraniční úseky projektů bývají často dokončeny až úplně nakonec, 
nebo nebývají dokončeny vůbec. 26 z dosavadních 30 prioritních projektů TEN-T se týká 
práce v pohraničních regionech nebo má přeshraniční rozměr, ale u všech těchto projektů byly 
investice v příhraničních regionech provedeny až nakonec. 

Měla by být vytvořena pevná součinnost mezi nástrojem CEF a Fondem soudržnosti. 

Součinnost u přeshraničních projektů v oblasti infrastruktury je třeba vytvořit také s programy 
územní spolupráce, které financuje Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a Fond 
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soudržnosti. Přeshraniční projekty v oblasti infrastruktury by měly být i v bohatších regionech 
jasně stanoveny jako způsobilé k financování z EFRR v programech pro růst a pro pracovní 
místa.

Nástroj CEF by měl v některých případech poskytovat podporu pro globální síť. 

Nástroj CEF by měl být dále k dispozici pro projekty v oblasti infrastruktury týkající se 
globální sítě, strop by měl být stanoven na 5 % a mělo by jít především o projekty 
v přeshraničních regionech. 

„Hlubší“ nástroj pro propojení na posílení investic do klíčové infrastruktury.

Země čelící finančním potížím jsou největší měrou závislé na investicích do infrastruktury, 
protože tyto investice povzbuzují růst a vytvářejí zaměstnanost. Členské státy čelící finančním 
potížím by tedy měly moci na vlastní žádost využít prostředky plynoucí z upravených nebo 
zpětně získaných peněžních toků v rámci nástroje CEF nebo ze svých vnitrostátních krytí na 
projekty v oblasti infrastruktury. Příslušné částky by měla centralizovaně řídit Komise 
v rámci programu konkurenceschopnosti a růstu. Podpořily by se tím investice do 
vnitrostátních i nadnárodních projektů v oblasti infrastruktury, což by přispělo k evropské 
přidané hodnotě.

V neposlední řadě je vhodné zdůraznit, že mají-li být odhaleny a odstraněny překážky 
(infrastrukturní, technické a správní), které se staví do cesty hladce fungující, interoperabilní 
a intermodální dopravě, musíme mít celoevropskou vizi dálkového koridoru, který překračuje 
vnitrostátní hranice. Tyto překážky nepůsobí pouze vážnou újmu evropské 
konkurenceschopnosti tím, že zvyšují náklady a snižují spolehlivost logistického řetězce, ale 
také se neúměrně dotýkají zemí nacházejících se více na periferii, čímž zhoršují územní 
soudržnost EU.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, 
aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 172 
této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie , a zejména na články 172, 
174 a 349 této smlouvy,

Pozměňovací návrh 2
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Opatření a činnosti na podporu nízkouhlíkové společnosti a ekonomiky by neměly být 
příčinou zvýšené izolace regionů, které jsou již od vnitřního hospodářství vzdáleny.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Měla by být vytvořena úzká 
součinnost mezi finančními nástroji 
nástroje CEF a EFRR na financování 
infrastruktury v přeshraničních regionech 
v rámci globální sítě.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

TEN-T. Vzhledem ke zdrojům dostupným 
na unijní úrovni je pro dosažení 
požadovaného výsledku nezbytné 
soustředit se na projekty s nejvyšší 
evropskou přidanou hodnotou. Podpora by 
se tudíž měla zaměřit na hlavní síť 
(zejména na koridory hlavní sítě), aniž by 
byla vyloučena podpora určená pro 
globální síť, která může efektivně zvýšit 
sociální a územní soudržnost a zlepšit 
přístup k regionům na celém území Unie,
jakož i 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).

Odůvodnění

Podpora nástroje pro propojení Evropy by se měla zakládat na hlavní síti, nicméně zcela 
nevylučovat podporu globální sítě v případech, kdy projekty poskytují přidanou evropskou
hodnotu, zejména v souladu s ustanoveními článků 355 a 375 SFEU v oblastech jako jsou 
nejvzdálenější regiony, které jsou pokryty globální sítí, aby se předešlo prohloubení jejich 
izolace. 

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 
projektů v hlavní dopravní síti členských 

(13) Zkušenosti se současným finančním 
rámcem ukazují, že některé členské státy
způsobilé 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 ([XXX] 
miliard EUR) přesunout na financování 
dopravních projektů v hlavní dopravní síti 
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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.

členských států způsobilých čerpat z Fondu 
soudržnosti v rámci nástroje pro propojení 
Evropy. Do 31. prosince 2016 by se výběr 
projektů měl provádět se zřetelem na výši 
prostředků přidělených jednotlivým 
státům z Fondu soudržnosti. Od 1. ledna 
2017 by měly být prostředky, které dosud 
nebyly přiděleny na projekt dopravní 
infrastruktury, dány k dispozici všem 
členským státům způsobilým k čerpání 
prostředků z Fondu soudržnosti v souladu
s pravidly uvedenými v tomto nařízení. 
Maximálně by se měly upřednostnit 
projekty zohledňující výši prostředků
přidělených jednotlivým státům z Fondu 
soudržnosti. Komise by měla podporovat 
členské státy způsobilé čerpat z Fondu 
soudržnosti při tvorbě a provádění projektů 
s evropskou přidanou hodnotou 
uvedených v příloze tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Institucionální a správní kapacita je 
zásadním předpokladem pro efektivní 
dosahování cílů nástroje pro propojení 
Evropy. Komise by měla zajistit, aby byla 
vždy na dostatečné úrovni pro navrhování 
a provádění projektů, a tam, kde je to 
nezbytné, by měla nabízet příslušnému 
členskému státu vhodné prostředky.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Je nezbytné vybudovat silné a 
soudržné celoevropské sítě, které umožní 
digitální přenos opatření ve veřejném 

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

zájmu, do nichž jsou zapojeni aktéři 
veřejné i občanské společnosti na národní, 
regionální a místní úrovni, přičemž za 
tímto účelem je nezbytné zajistit na úrovni 
EU strukturované financování všech 
nákladů na navržení systému a softwaru i 
na údržbu odolného rozbočovače pro tyto 
sítě, čímž by na rozpočty národních 
operátorů připadly pouze vnitrostátní 
náklady.

Pozměňovací návrh 10

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. 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. Příslušné správní orgány by 
měly vytvořit nutné pobídky pro přilákání 
soukromých investorů. 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“).

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) „globální sítí“ se rozumí 
celoevropská dopravní síť, jak stanoví 
kapitola II nařízení (EU) č. XXXX/2012 
[hlavní směry pro TEN-T], zajišťující 
přístup na vnitřní trh a vzájemnou 
propojenost všech regionů v Unii, včetně 
odlehlých, nejvzdálenějších a řídce 
osídlených regionů, která tak posílí 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost mezi členskými státy, v jejich 
rámci i mezi členskými státy a třetími 
zeměmi;

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

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

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) přispět k dosažení cílů Unie 
spočívajících v 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.

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) překlenout chybějící spoje a odstranit 
úzká místa, zejména v přeshraničních 
úsecích.

Odůvodnění

Přeshraniční regiony mají problémy kvůli své poloze na periferii a jsou tedy mimořádně 
závislé na spojení s dopravní sítí EU. Proto by měly být v příhraničních oblastech 
podporovány projekty v oblasti infrastruktury na překlenutí chybějících spojů a odstranění 
úzkých míst, aby byly tyto regiony propojeny s hlavní sítí, a měly tak lepší přístup k vnitřnímu 
trhu.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Článek 4

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

a) V oblasti dopravy nástroj pro propojení 
Evropy podporuje projekty společného 
zájmu zaměřené na dosažení níže 
uvedených cílů, jež jsou dále upřesněny 
v článku 4 nařízení (EU) č. xxxx/2012 
[hlavní směry pro TEN-T]:

a) V oblasti dopravy nástroj pro propojení 
Evropy podporuje projekty společného 
zájmu zaměřené na dosažení níže 
uvedených cílů, jež jsou dále upřesněny 
v článku 4 nařízení (EU) č. xxxx/2012 
[hlavní směry pro TEN-T]:

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

i) odstranění úzkých míst a překlenutí 
chybějících spojů - rovněž při využití kvót 
a míry spolufinancování, jak je uvedeno v 
článku 10 tohoto nařízení, a při 
zohlednění geograficky znevýhodněných 
regionů - které bude měřeno počtem 
nových a modernizovaných přeshraničních 
spojení a odstraněných úzkých míst na 
dopravních cestách, u kterých se nástroje 
pro propojení Evropy využilo;

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

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

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

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

iv) příprava na budoucí dopravní toky.

b) V oblasti energetiky nástroj pro 
propojení Evropy podporuje projekty 
společného zájmu zaměřené na dosažení 
níže uvedených cílů, jež jsou dále 

b) V oblasti energetiky nástroj pro 
propojení Evropy podporuje projekty 
společného zájmu zaměřené na dosažení 
níže uvedených cílů, jež jsou dále 
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upřesněny v nařízení (EU) č. xxxx/2012: upřesněny v nařízení (EU) č. xxxx/2012:

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

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

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

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

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

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

c) V oblasti telekomunikačních sítí nástroj 
pro propojení Evropy zajistí opatření na 
podporu projektů společného zájmu 
zaměřených na dosažení níže uvedených 
cílů, jež jsou dále upřesněny v nařízení 
(EU) č. xxxx/2012 [hlavní směry pro 
INFSO]:

c) V oblasti telekomunikačních sítí nástroj 
pro propojení Evropy zajistí opatření na 
podporu projektů společného zájmu 
zaměřených na dosažení níže uvedených 
cílů, jež jsou dále upřesněny v nařízení 
(EU) č. xxxx/2012 [hlavní směry pro 
INFSO]:

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

i) rychlejší zavedení rychlých a 
ultrarychlých širokopásmových sítí mezi 
všemi regiony EU i v jejich rámci, rovněž 
ve venkovských oblastech, 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,
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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.

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.

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Finanční krytí k provádění nástroje pro 
propojení Evropy na období 2014–2020 je 
[XXX] 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:  [XXX] EUR, z nichž [XXX]
EUR bude uvolněno z Fondu soudržnosti a 
vynaloženo v souladu s tímto nařízením, s 
nařízením (EU) č. [...]/2012 [nařízení 
o společných ustanoveních] a s nařízením 
(EU) č. [...]/2012 [Fond soudržnosti],
výlučně v členských státech, jež jsou 
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způsobilé čerpat finanční prostředky 
z Fondu soudržnosti na projekty uvedené v 
příloze I a při důsledném zohlednění  
vnitrostátních finančních prostředků 
přidělených v rámci Fondu soudržnosti do
31. prosince 2016;

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

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 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.

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.

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.

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 může Komise 
prostředky mezi odvětvími, jimž byly 
přiděleny podle odstavce 1, přesouvat do 
maximální výše 3 % na jednotlivé odvětví,
s výjimkou částky [XXX] EUR přesunuté 
z Fondu soudržnosti k financování projektů 
v odvětví dopravy v členských státech, jež 
jsou způsobilé čerpat finanční prostředky 
z Fondu soudržnosti.

Pozměňovací návrh 19
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Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro podporu prostřednictvím finanční 
pomoci EU formou grantů, finančních 
nástrojů a zadávání veřejných zakázek jsou 
způsobilá pouze opatření přispívající 
k projektům společného zájmu podle 
nařízení (EU) č. XXX/2012 [hlavní směry 
pro TEN-T], (EU) č. XXX/2012 [hlavní 
směry pro TEN-E], (EU) č. XXX/2012 
[hlavní směry pro energetickou 
infrastrukturu] a (EU) č. XXX/2012 
[hlavní směry pro INFSO], jakož i 
podpůrná opatření programu.

1. Pro podporu prostřednictvím finanční 
pomoci EU formou grantů, finančních 
nástrojů a zadávání veřejných zakázek jsou 
způsobilá pouze opatření přispívající 
k projektům společného zájmu podle 
nařízení (EU) č. XXX/2012 [hlavní směry 
pro TEN-T], (EU) č. XXX/2012 [hlavní 
směry pro TEN-E], (EU) č. XXX/2012 
[hlavní směry pro energetickou 
infrastrukturu] a (EU) č. XXX/2012 
[hlavní směry pro INFSO], jakož i 
podpůrná opatření programu.

2. V odvětví dopravy jsou pro podporu 
prostřednictvím finanční pomoci formou 
zadávání veřejných zakázek a finančních 
nástrojů podle tohoto nařízení způsobilá 
pouze opatření přispívající k projektům 
společného zájmu podle nařízení (EU) č. 
XXX/2012 [hlavní směry pro TEN-T], 
jakož i podpůrná opatření programu. Pro 
získání finanční pomoci Unie podle tohoto 
nařízení formou grantů jsou způsobilá 
pouze tato opatření:

2. V odvětví dopravy jsou pro podporu 
prostřednictvím finanční pomoci formou 
zadávání veřejných zakázek a finančních 
nástrojů podle tohoto nařízení způsobilá 
pouze opatření přispívající k projektům 
společného zájmu podle nařízení (EU) č. 
XXX/2012 [hlavní směry pro TEN-T], 
jakož i podpůrná opatření programu. Pro 
získání finanční pomoci Unie podle tohoto 
nařízení formou grantů jsou způsobilá 
pouze tato opatření:

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 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];

aa) opatření zavádějící globální síť podle 
kapitoly II nařízení (EU) č. XXXX/2012 
[hlavní směry pro TEN-T], pokud tato 
opatření přispívají k usnadnění 
přeshraničních dopravních toků nebo 
odstranění úzkých míst a pokud tato 
opatření rovněž přispívají k rozvoji hlavní 
sítě a zajišťují vzájemné propojení 
regionů, včetně nejodlehlejších a 
nejvzdálenějších regionů, do výše 5 % 
finančního krytí pro dopravu podle 
článku 5 tohoto nařízení;
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b) studie k projektům veřejného zájmu 
definovaným v čl. 8 odst. 1 písm. b) a c) 
nařízení (EU) č. XXXX/2012 [hlavní 
směry pro TEN-T];

b) studie k projektům veřejného zájmu 
definovaným v čl. 8 odst. 1 písm. b) a c) 
nařízení (EU) č. XXXX/2012 [hlavní 
směry pro TEN-T];

c) opatření na podporu projektů veřejného 
zájmu definovaných v čl. 8 odst. 1 písm. a) 
a d) nařízení (EU) č. XXXX/2012 [hlavní 
směry pro TEN-T];

c) opatření na podporu projektů veřejného 
zájmu definovaných v čl. 8 odst. 1 písm. a) 
a d) nařízení (EU) č. XXXX/2012 [hlavní 
směry pro TEN-T];

d) opatření na podporu systémů řízení 
dopravy v souladu s článkem 37 nařízení 
(EU) č. XXX/2012 [hlavní směry pro 
TEN-T]; 

d) opatření na podporu systémů řízení 
dopravy v souladu s článkem 37 nařízení 
(EU) č. XXX/2012 [hlavní směry pro 
TEN-T]; 

e) opatření na podporu služeb nákladní 
dopravy v souladu s článkem 38 nařízení 
(EU) č. XXX/2012 [hlavní směry pro 
TEN-T];

e) opatření na podporu služeb nákladní 
dopravy v souladu s článkem 38 nařízení 
(EU) č. XXX/2012 [hlavní směry pro 
TEN-T];

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

f) opatření zaměřená na snížení hlučnosti 
železniční dopravy, např. prostřednictvím 
dovybavení a modernizace stávajícího 
vozového parku;

g) podpůrná opatření programu. g) podpůrná opatření programu;
ga) opatření na podporu nových 
technologií a inovací pro všechny druhy 
dopravy.

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 
dotyčnýmei členskými státy a třetími 
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. 

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 
zeměmi existuje písemná dohoda o 
dokončení přeshraničního úseku. Komise 
poskytuje pomoc při uzavírání dohody a 
každý rok předloží Parlamentu zprávu o 
případech, v nichž narazila na problémy, 
a o povaze těchto problémů. 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. 

Grantové financování projektů s 
významnými zdroji příjmů pocházejícími 
od uživatelů je k dispozici především pro 
účely přípravy projektu, zejména v případě 

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

hodnocení partnerství veřejného a 
soukromého sektoru.

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 pomoci Unie formou 
finančních nástrojů a grantů stanoveny v 
článku 15 nařízení (EU) č. XXXX/2012 
[hlavní směry pro energetickou 
infrastrukturu]. 

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 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].

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Granty poskytované podle tohoto 
nařízení mohou mít jednu z forem 
stanovených v článku XXX nařízení (EU) 
č. XXX/2012 [nové finanční nařízení].

1. Granty poskytované podle tohoto 
nařízení mohou mít jednu z forem 
stanovených v článku XXX nařízení (EU) 
č. XXX/2012 [nové finanční nařízení].

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

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

2. Výdaje mohou být způsobilé ode dne, 
kdy byla podána žádost o pomoc. [Výdaje 
na opatření z projektů zahrnutých do 
prvního víceletého programu mohou být 
způsobilé od 1. ledna 2014].

2. Výdaje mohou být způsobilé ode dne, 
kdy byla podána žádost o pomoc. [Výdaje 
na opatření z projektů zahrnutých do 
prvního víceletého programu mohou být 
způsobilé od 1. ledna 2014].

3. Způsobilé mohou být pouze výdaje 
vzniklé v členských státech, s výjimkou 
případů, kdy projekt veřejného zájmu 
zahrnuje i území třetích zemí a kdy je 

3. Způsobilé mohou být pouze výdaje 
vzniklé v členských státech, s výjimkou 
případů, kdy projekt veřejného zájmu 
zahrnuje i území třetích zemí a kdy je 
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opatření nezbytně nutné pro dosažení cílů 
daného projektu.

opatření nezbytně nutné pro dosažení cílů 
daného projektu.

4. Náklady na vybavení a infrastrukturu, se 
kterými příjemce nakládá jako 
s kapitálovými výdaji, mohou být 
způsobilé až v plné své výši.

4. Náklady na vybavení a infrastrukturu, se 
kterými příjemce nakládá jako 
s kapitálovými výdaji, mohou být 
způsobilé až v plné své výši.

5. Výdaje související s ekologickými 
studiemi o ochraně životního prostředí a o 
souladu s acquis Unie mohou být 
způsobilé.

5. Výdaje související s ekologickými 
studiemi o ochraně životního prostředí a o 
souladu s acquis Unie mohou být 
způsobilé.

6. Výdaje související s nákupem pozemků 
se za způsobilé náklady nepovažují.

6. Výdaje související s nákupem 
nezastavěných pozemků se za způsobilé 
náklady nepovažují.

7. DPH se za způsobilý náklad nepovažuje. 7. DPH bez nároku na odpočet se 
považuje za způsobilý náklad.

8. Pravidla způsobilosti nákladů vzniklých 
příjemcům se obdobným způsobem uplatní 
i na náklady vzniklé provádějícím 
subjektům.

8. Pravidla způsobilosti nákladů vzniklých 
příjemcům se obdobným způsobem uplatní 
i na náklady vzniklé provádějícím 
subjektům.

8a. Technická a administrativní pomoc 
jsou považovány za způsobilé náklady.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Návrhy může předkládat jeden nebo více 
členských států, mezinárodních organizací, 
společných podniků nebo veřejných či 
soukromých podniků nebo orgánů 
zřízených v členských státech.

1. Návrhy může předkládat jeden nebo více 
členských států, mezinárodních organizací, 
společných podniků, jako jsou ESÚS, nebo 
veřejných či soukromých podniků nebo 
orgánů zřízených v členských státech.

Odůvodnění

Evropské seskupení pro územní spolupráci je jedinečným nástrojem na úrovni EU, který může 
vytvořit koncepci místních strategií a vypracovat je, zastupovat řídící orgány v komplexních 
programech, kde jsou propojeny různé zdroje financování, a provádět projekty nebo 
programy. Díky ESÚS je možné snížit správní náklady a omezit složitost a navíc vzniká další 
přidaná hodnota v přeshraničních podmínkách.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S výjimkou případů uvedených v článku 
XXX nařízení (EU) č. XXXX/2012 [nové 
finanční nařízení] se návrhy vybírají 
prostřednictvím výzev k překládání návrhů 
na základě pracovních programů 
uvedených v článku 17.

1. S výjimkou případů uvedených v článku 
XXX nařízení (EU) č. XXXX/2012 [nové 
finanční nařízení] se návrhy vybírají 
prostřednictvím výzev k překládání návrhů 
na základě pracovních programů 
uvedených v článku 17.

2. V oblasti dopravy: 2. V oblasti dopravy:

a) ve vztahu ke grantům na studie 
nepřekročí výše finanční pomoci Unie 
50 % způsobilých nákladů;

a) ve vztahu ke grantům na studie 
nepřekročí výše finanční pomoci Unie 
50 % způsobilých nákladů;

b) grantů na práce: b) grantů na práce:

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

i) železnice a vnitrozemské vodní cesty: 
výše finanční pomoci Unie tvoří alespoň
20 %, nepřekročí však 30 % způsobilých 
nákladů; míra financování se zvýší na 30 % 
u opatření řešících úzká místa; míra
financování se zvýší na 40 % u opatření 
týkajících se přeshraničních úseků; 25 % 
finančních prostředků v rámci nástroje 
CEF se vyčlení na programy na 
hraničních přechodech.

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, opatření ke snížení 
hlučnosti železniční nákladní dopravy 
dodatečným vybavováním stávajícího 
vozového parku a usnadněním jeho 
modernizace, jakož i rozvoj přístavů, a sice
při zohlednění geograficky 
znevýhodněných regionů, i opatření na
podporu nových technologií a inovací pro 
všechny druhy dopravy: výše finanční 
pomoci Unie nepřekročí 20 % způsobilých 
nákladů.

c) grantů na systémy a služby řízení 
dopravy:

c) grantů na systémy a služby řízení 
dopravy:

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

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

3. V oblasti energetiky: 3. V oblasti energetiky:

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/nebo 
práce;

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 
energetikou infrastrukturu] zajišťují 
vysoký stupeň regionální nebo celounijní 
bezpečnosti dodávek, posilují solidaritu 
Unie nebo zahrnují vysoce inovativní 
řešení.

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 
energetikou infrastrukturu] zajišťují 
vysoký stupeň regionální nebo celounijní 
bezpečnosti dodávek, posilují solidaritu 
Unie nebo zahrnují vysoce inovativní 
řešení.

4. V oblasti telekomunikací: 4. V oblasti telekomunikací:
a) opatření v oblasti širokopásmových sítí: 
výše finanční pomoci Unie nepřekročí 
50 % způsobilých nákladů;

a) opatření v oblasti širokopásmových sítí: 
výše finanční pomoci Unie nepřekročí 
50 % způsobilých nákladů;

b) opatření v oblasti obecných služeb: výše 
finanční pomoci Unie nepřekročí 75 % 
způsobilých nákladů;

b) opatření v oblasti obecných služeb: výše 
finanční pomoci Unie nepřekročí 75 % 
způsobilých nákladů;

c) platformy hlavních služeb se obvykle 
financují zadáním veřejné zakázky. Ve 
výjimečných případech se mohou 
financovat grantem pokrývajícím až 100 % 
způsobilých nákladů, aniž je tím dotčena 
zásada spolufinancování; 

c) platformy hlavních služeb se obvykle 
financují zadáním veřejné zakázky. Ve 
výjimečných případech se mohou 
financovat grantem pokrývajícím až 100 % 
způsobilých nákladů, aniž je tím dotčena 
zásada spolufinancování; 

d) podpůrná opatření programu včetně 
mapování infrastruktury, párování a 
technické pomoci: výše finanční pomoci 
Unie nepřekročí 75 % způsobilých 
nákladů.

d) podpůrná opatření programu včetně 
mapování infrastruktury, párování a 
technické pomoci: výše finanční pomoci 
Unie nepřekročí 75 % způsobilých 
nákladů.

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 

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

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

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 bude modulována na 
základě analýzy nákladů a přínosů u 
každého projektu, dostupnosti 
rozpočtových zdrojů a potřeby 
maximalizovat pákový efekt finančních 
prostředků EU.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o částku 10 000 000 000 EUR 
přesunutou z Fondu soudržnosti [nařízení 
XXX článek XX], která má být vynaložena 
v členských státech způsobilých čerpat 
finanční prostředky z Fondu soudržnosti, 
zahájí se výhradně v těchto členských 
státech zvláštní výzvy pro projekty, 
kterými se provádí hlavní síť.

1. Pokud jde o částku [XXX] EUR 
přesunutou z Fondu soudržnosti [nařízení 
XXX článek XX], která má být vynaložena 
v členských státech způsobilých čerpat 
finanční prostředky z Fondu soudržnosti, 
zahájí se výhradně v těchto členských 
státech zvláštní výzvy pro projekty, 
kterými se provádí hlavní síť.

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 s cílem odstranit překážky 
mobility. Výběr způsobilých projektů 
probíhá na základě jejich dostatečného 
stupně zralosti, kvality a evropské přidané 
hodnoty v souladu s cíli a kritérii 
uvedenými v tomto nařízení, a to se 
zřetelem na vnitrostátní prostředky
přidělené v rámci Fondu soudržnosti do 
31. prosince 2016. Od 1. ledna 2017 se 
finanční prostředky přesunuté na nástroj 
pro propojení Evropy, které nebyly 
přiděleny na projekt dopravní 
infrastruktury, poskytnou všem členským 
státům způsobilým k čerpání prostředků 
z Fondu soudržnosti za účelem 
financování projektů dopravní 
infrastruktury v souladu s pravidly 
uvedenými v tomto nařízení. Maximálně 
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se však upřednostní projekty, které 
zohledňují vnitrostátní prostředky
přidělené z Fondu soudržnosti.

3. Odchylně od článku 10 a vzhledem 
k částce 10 000 000 000 EUR přesunuté 
z Fondu soudržnosti [nařízení XXX článek 
XX], jež má být vynaložena v členských 
státech způsobilých čerpat finanční 
prostředky z Fondu soudržnosti, odpovídají 
nejvyšší míry financování těm, které 
stanoví článek 22 a čl. 110 odst. 3 nařízení 
(EU) č. XXX/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu, Fondu soudržnosti, 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova a Evropského námořního a 
rybářského fondu, jichž se týká společný 
strategický rámec, o obecných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o 
zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006] pro 
tato opatření týkající se:

3. Odchylně od článku 10 a vzhledem 
k částce [XXX] EUR přesunuté z Fondu 
soudržnosti [nařízení XXX článek XX], jež 
má být vynaložena v členských státech 
způsobilých čerpat finanční prostředky 
z Fondu soudržnosti, odpovídají nejvyšší 
míry financování těm, které stanoví článek 
22 a čl. 110 odst. 3 nařízení (EU) č. 
XXX/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu, Fondu soudržnosti, 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova a Evropského námořního a 
rybářského fondu, jichž se týká společný 
strategický rámec, o obecných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o 
zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006] pro 
tato opatření týkající se:

a) grantů na studie, a) grantů na studie,
b) grantů na práce: b) grantů na práce:

i) železnice a vnitrostátní vodní cesty; i) železnice a vnitrostátní vodní cesty;
ii) opatření na podporu přeshraničních 
silničních úseků;

ii) opatření na podporu přeshraničních 
silničních úseků;

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

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

c) grantů na systémy a služby řízení 
dopravy:

c) grantů na systémy a služby řízení 
dopravy:

i) evropský systém řízení železničního 
provozu (ERTMS);

i) evropský systém řízení železničního 
provozu (ERTMS), říční informační 
služby (RIS) a informační systémy pro 
provoz plavidel (VTIMIS);

ii) systémy řízení dopravy. ii) systémy řízení dopravy;

iii) námořní dálnice;
Na podporu členských států způsobilých 
čerpat prostředky z Fondu soudržnosti, 
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které mohou mít problémy při navrhování 
dostatečně propracovaných a kvalitních
projektů s přidanou hodnotou pro EU, 
uspořádá Komise alespoň jednou ročně 
další výzvy. S cílem maximálně vyčerpat 
převedené prostředky ve všech členských 
státech způsobilých k čerpání prostředků 
z Fondu soudržnosti bude věnována 
zvláštní pozornost opatřením na podporu 
programů v rámci nástroje pro propojení 
Evropy, která mají posílit institucionální 
kapacitu a efektivitu orgánů veřejné 
správy a veřejných služeb spojených 
s rozvojem a prováděním projektů 
uvedených v příloze 1 tohoto nařízení.
3a. Na částku [XXX] EUR přesunutou 
z Fondu soudržnosti se nevztahuje 
metodika výpočtu stropu ve výši 2,5 % 
HDP pro země způsobilé čerpat 
prostředky z Fondu soudržnosti.
3b. Prostředky z Fondu soudržnosti 
použité k financování projektů v odvětví 
dopravy v členských státech, které jsou 
způsobilé k čerpání prostředků z Fondu 
soudržnosti, se nezapočítávají do 
maximálních limitů uplatňovaných 
v rámci politiky soudržnosti.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
1. Členské státy, které mají finanční 
problémy podle ustanovení čl. 22 a čl. 100 
odst. 3 nařízení (EU) č. XXX/XXXX 
(nařízení o společných ustanoveních), 
mohou vedle vyšší míry spolufinancování 
s až 10 % přidělenými v rámci nástroje 
CEF1 na vlastní požádání využít také
i) prostředky plynoucí ze zpětně získaných 
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peněžních toků v rámci nástroje CEF pro 
projekty v oblasti infrastruktury;
ii) prostředky plynoucí z upravených nebo 
zpětně získaných peněžních toků ze svých 
vnitrostátních krytí na projekty v oblasti 
infrastruktury;
iii) příslušné částky by měla 
centralizovaně řídit Komise v rámci 
programu konkurenceschopnosti a růstu. 
Podpořily by se tím investice do 
vnitrostátních i nadnárodních projektů 
v oblasti infrastruktury, což by přispělo 
k evropské přidané hodnotě.
_________________
1 Tamtéž jako ve 3. pozn. v tomto 
dokumentu, čl. 11 odst. 3

Odůvodnění

Členské státy, které mají finanční problémy, jsou značným způsobem závislé na infrastruktuře, 
která totiž podporuje zaměstnanost a podněcuje růst. 

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) po zhodnocení pokroku projektu, 
zejména v případě značných zpoždění při 
provádění opatření.

c) po zhodnocení pokroku projektu, 
zejména v případě značných zpoždění při 
provádění opatření, která jsou důsledkem 
přímé odpovědnosti příjemců.

Pozměňovací návrh 26

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 

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

Odůvodnění

Minimální lhůta tří měsíců by měla být pro vnitrostátní a místní úřady dostatečně dlouhou 
dobou na přípravu hloubkových analýz a předložení užitečných zjištění k danému projektu 
předtím, než Komise zahájí své kroky.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Finanční nástroje jsou zaměřeny na 
jeden nebo několik konkrétních 
politických cílů Unie, fungují na 
nediskriminačním základě, musí mít jasně 
stanovenou dobu platnosti, dodržovat 
zásady řádného finančního řízení a 
doplňovat tradiční nástroje, jako jsou 
granty.

Odůvodnění

Využití finančních nástrojů by mělo být správně regulováno a měly by být poskytnuty 
dostatečné záruky, aby se co nejvíce omezila rizika při využívání veřejných financí a zvýšil se 
pákový efekt. 

Pozměňovací návrh 28

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 u projektů 
souvisejících s odvětvím dopravy, 
energetiky a telekomunikací 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 
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Komise.

Pozměňovací návrh 29

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.

V oblasti telekomunikací také 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.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme vhodná opatření k 
zajištění toho, aby v případě, že jsou 
prováděna opatření financovaná podle 
tohoto nařízení, byly finanční zájmy Unie 
chráněny uplatněním preventivních 
opatření proti podvodům, korupci a 
jakýmkoliv jiným protiprávním činnostem, 
pomocí účinných kontrol, a jsou-li zjištěny 
nesrovnalosti, získáním neoprávněně 
vyplacených částek zpět a případně 
uplatněním účinných, přiměřených a 
odrazujících sankcí.

1. Komise přijme vhodná opatření k 
zajištění toho, aby v případě, že jsou 
prováděna opatření financovaná podle 
tohoto nařízení, byly finanční zájmy Unie 
chráněny zajištěním toho, že náklady na 
infrastrukturu stejného druhu nebudou 
v různých členských státech nepřiměřené 
s ohledem na místní ceny, uplatněním 
preventivních opatření proti podvodům, 
korupci a jakýmkoliv jiným protiprávním 
činnostem, pomocí účinných kontrol, a 
jsou-li zjištěny nesrovnalosti, získáním 
neoprávněně vyplacených částek zpět a 
případně uplatněním účinných, 
přiměřených a odrazujících sankcí.

Odůvodnění

Musí být v maximální možné míře zajištěno, aby náklady na projekty infrastruktury 
finacované z prostředků EU byly v jednotlivých členských státech podobné na základě 
nákladů na místní zaměstnance a materiály.
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Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen koordinační výbor 
pro nástroj pro propojení Evropy. Tento 
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011.

1. Komisi je nápomocen koordinační výbor 
pro nástroj pro propojení Evropy a výbory 
zřízené pro každé ze tří odvětví tohoto 
nástroje - dopravu, energetiku a 
telekomunikace. Tyto výbory jsou výbory
ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

3. Koordinační výbor zajistí horizontální 
přehled pracovních programů uvedených 
v článku 17 s cílem zajistit jednotnost a to, 
aby mezi odvětvími byly označeny a 
využívány synergie. Výbory zřízené pro 
jednotlivá odvětví pomáhají Komisi 
sledovat provádění příslušných hlavních 
směrů a podílí se na jejich přezkumu.

Pozměňovací návrh 33

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. Přenesení pravomoci uvedené 
v článku 20 se uděluje Komisi na dobu tří 
let od…*. Nejpozději devět měsíců před 
koncem tohoto tříletého období vypracuje 
Komise zprávu o výkonu přenesené 
pravomoci. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
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námitku nejpozději tři měsíce před 
koncem každého z těchto období.
_________________
* Úř.věst.: Vložte prosím datum vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci by neměly zabraňovat pravomocím zákonodárců, a proto by 
měla být začleněna opatření ohledně toho, aby mohly být výkonné pravomoci Komise 
pravidelně sledovány. 

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článku 20 vstoupí v platnost, pouze pokud 
proti němu Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 
nebo pokud Evropský parlament i Rada 
před uplynutím této lhůty informují Komisi 
o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článku 20 vstoupí v platnost, pouze pokud 
proti němu Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode 
dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo 
pokud Evropský parlament i Rada před 
uplynutím této lhůty informují Komisi o 
tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o tři měsíce.

Pozměňovací návrh 35

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 

1. Nejpozději do poloviny roku 2017
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 
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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.

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, včetně dopadu na 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost. Hodnocení zohlední také 
výsledky hodnocení dlouhodobého dopadu 
předcházejících opatření.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Příloha – část 1 - oddíl a – bod 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Běloruská hranice – Varšava – Poznaň –
Frankfurt nad Odrou – Berlín – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Běloruská hranice – Varšava – Poznaň –
Frankfurt nad Odrou – Berlín – Hannover –
Osnabrück – Rheine-
Twente/Mittellandkanal – Enschede –
Hengelo-Utrecht – Amsterdam/Rotterdam 
– Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Vnitrozemská vodní cesta: Studie 
proveditelnosti spojení mezi 
Mittellandkanal a Twentekanal

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 1 - oddíl a – bod 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Běloruská hranice – Varšava – Poznaň –
Frankfurt nad Odrou – Berlín – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Běloruská hranice – Varšava – Poznaň –
Frankfurt nad Odrou – Berlín – Hannover –
Osnabrück – letiště Münster/Osnabrück
FMO– Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Železnice, letiště: propojení železnice a 
letiště Münster-Osnabrück
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Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 1 - oddíl a – bod 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Běloruská hranice – Varšava – Poznaň –
Frankfurt nad Odrou – Berlín – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Běloruská hranice – Varšava – Poznaň –
Frankfurt nad Odrou – Berlín – Hannover –
Osnabrück – Hengelo/Twente – Enschede 
– Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

železnice: modernizace několika úseků 
(Hannover – Osnabrück –
Hengelo/Twente; především 
Minden/Seelze - Hannover a obchvat 
Twente)

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 1 - oddíl a – bod 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Běloruská hranice – Varšava – Poznaň –
Frankfurt nad Odrou – Berlín – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Běloruská hranice – Varšava – Poznaň –
Frankfurt nad Odrou – Berlín – Hannover –
západoněmecké kanály, Mittellandkanal –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Předem určené úseky: Západoněmecké 
kanály, Mittellandkanal, Hannover –
Magdeburg – Berlín
Odvětví: vnitrozemské vodní cesty
Popis/údaje: Modernizace (např. zvýšení 
mostů, které umožní lodím vézt tři 
kontejnery na sobě), včetně propojení 
s ostatními obory
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