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Pozměňovací návrh 25
Luís Paulo Alves

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,

Or. pt

Pozměňovací návrh 26
Victor Boştinaru

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 
zejména v oblasti dopravy, energetiky a 
telekomunikací. Tato prorůstová propojení 
by měla zlepšit přístup na vnitřní trh, a 
přispět tak k vyšší konkurenceschopnosti 
tržního hospodářství v souladu s cíli a 
záměry strategie Evropa 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pt

Odůvodnění

Význam podpory integrace a vývoje všech evropských regionů v souladu s cíli strategie EU 
2020. 

Pozměňovací návrh 28
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 29
Riikka Manner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Komise se zavázala systematicky 
zohledňovat ve výdajových programech 
Unie změnu klimatu a vyčlenit alespoň 
20 % unijního rozpočtu na cíle související 
se změnou klimatu. Je důležité zajistit, aby 
se zmírňování změny klimatu, 
přizpůsobování se této změně, jakož i 
předcházení rizikům a řízení rizik 
podpořilo v rámci přípravy, návrhu a 
provádění projektů společného zájmu. 
Investice do infrastruktury, na něž se 
vztahuje toto nařízení, by měly pomoci 
podpořit přechod k nízkouhlíkovému 
hospodářství a společnosti, která bude 
odolná vůči změně klimatu a katastrofám. 
Komise by měla zajistit, aby mezinárodní 
dohody a normy uplatnitelné v rámci 
vnitřního trhu byly uplatňovány pro 
členské státy spravedlivě, aniž by 
způsobovaly narušení hospodářské 
soutěže, s cílem zajistit úspěch evropských 
podniků v rámci celosvětové hospodářské 
soutěže. 

Or. fi

Pozměňovací návrh 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Luís Paulo Alves
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) S cílem dosáhnout jejich integrace do 
vnitřního trhu a podpořit jejich rozvoj,  
nejvzdálenější regiony stále čelí naléhavé 
potřebě optimalizovat svá dopravní 
spojení, zejména v oblasti námořní 
dopravy osob a zboží a leteckého spojení s 
evropským kontinentem, a optimalizovat
své energetické možnosti, jako jsou 
izolované energetické systémy.

Or. pt

Pozměňovací návrh 32
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

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 …20

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 …20

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 
prostřednictvím vytvoření nové 
infrastruktury i rekonstrukce a 
zdokonalení infrastruktury stávající. 

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Karima Delli
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) devět koridorů pro železniční 
nákladní dopravu, šest koridorů v rámci 
ERTMS (Evropského systému řízení 
železniční dopravy), „zelené“ koridory a 
deset koridorů globální sítě by mělo být 
integrováno do udržitelné intermodální 
koncepce; 

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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 35
Riikka Manner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(11) Na základě analýzy plánů dopravní 
infrastruktury členských států Komise 
odhaduje, že objem investic potřebných 
v oblasti dopravy činí na období 2014–
2020 500 miliard EUR v rámci celé sítě 
TEN-T, z čehož odhadem 250 miliard EUR 
bude potřeba investovat do hlavní sítě 
TEN-T. Vzhledem ke zdrojům dostupným 
na unijní úrovni je pro dosažení 
požadovaného výsledku nezbytné 
soustředit se na projekty s nejvyšší 
evropskou přidanou hodnotou. Podpora by 
se tudíž měla zaměřit na hlavní síť 
(zejména na koridory hlavní sítě) a na 
projekty společného zájmu 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). Dostatečné financování EU 
se musí vyčlenit na projekty globální sítě, 
jelikož tato síť je nejefektivnějším 
způsobem podpory cílů Unie s ohledem na 
zvyšování sociální a územní soudržnosti a 
lepší přístup k regionům na celém území 
Unie.
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Or. fi

Pozměňovací návrh 36
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Ve svém sdělení „Nejvzdálenější 
regiony Evropské unie – Na cestě k 
partnerství pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění“ ze dne 20. 
června 2012 Komise zdůrazňuje specifický 
charakter nejvzdálenějších regionů, jak 
stanovují články 349 a 355 SFEU, a 
zvažuje jejich začlenění do relevantních 
konkrétních projektů společného zájmu v 
oblasti dopravy, telekomunikací a 
energetiky, aby podpořila jejich integraci 
v rámci vnitřního trhu a jejich 
hospodářský rozvoj. Mělo by se jim tedy 
dostat podpory Komise při sestavování 
portfolia takových projektů.   

Or. pt

Odůvodnění

V důsledku jejich přírodní charakteristiky a izolace od jiných evropských regionů by měly 
nejvzdálenější regiony v souladu s články 349 a 355 SFEU těžit z tohoto finančního nástroje, 
aby se tak podpořila jejich integrace, spíše než prohloubila jejich izolace v rámci vnitřního 
trhu. 

Pozměňovací návrh 37
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Zkušenosti se současným finančním 
rámcem ukazují, že mnoho členských států 

(13) Zkušenosti se současným finančním 
rámcem ukazují, že mnoho členských států 
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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 
EUR22) přesunout na financování 
dopravních projektů v hlavní dopravní síti 
členských států způsobilých čerpat z Fondu 
soudržnosti v rámci nástroje pro propojení 
Evropy. Komise by měla podporovat 
členské státy způsobilé čerpat z Fondu 
soudržnosti při tvorbě odpovídajícího 
seznamu projektů tak, aby tyto státy 
přiřadily co možná největší prioritu 
vnitrostátním prostředkům přidělovaným 
v rámci Fondu soudržnosti.

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 
EUR22) přesunout na financování 
dopravních projektů v hlavní dopravní síti 
členských států způsobilých čerpat z Fondu 
soudržnosti v rámci nástroje pro propojení 
Evropy. Komise by měla podporovat 
členské státy způsobilé čerpat z Fondu 
soudržnosti při tvorbě odpovídajícího 
seznamu projektů. Komise by měla během 
různých fází postupu výběru projektů 
zajistit správné uplatňování zásady
zohlednění přidělených vnitrostátních 
prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Victor Boştinaru

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 
EUR22) přesunout na financování 
dopravních projektů v hlavní dopravní síti 
členských států způsobilých čerpat z Fondu 

(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 po 
předběžné dohodě mezi Komisí a 
příslušnými členskými státy přidělit na 
financování dopravních projektů v hlavní 
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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.

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 a 
provádění dohodnutých projektů.

Or. en

Odůvodnění

Harmonizace s ustanovením CPR odhlasovaným výborem REGI v červenci 2012 [čl. 84 odst. 
4].

Pozměňovací návrh 39
Jan Olbrycht

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 40
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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 
EUR22) přesunout na financování 
dopravních projektů v hlavní dopravní síti 
členských států způsobilých čerpat z Fondu 
soudržnosti v rámci nástroje pro propojení 
Evropy. Komise by měla podporovat 
členské státy způsobilé čerpat z Fondu 
soudržnosti při tvorbě odpovídajícího 
seznamu projektů tak, aby tyto státy 
přiřadily co možná největší prioritu 
vnitrostátním prostředkům přidělovaným
v rámci Fondu soudržnosti.

(13) Zkušenosti se současným finančním 
rámcem ukazují, že mnoho členských států 
způsobilých čerpat z Fondu soudržnosti 
čelí významným překážkám bránícím 
včasné realizaci komplexních projektů 
přeshraničních dopravních sítí s vysokou 
unijní přidanou hodnotou. Proto pro 
zlepšení realizace dopravních projektů, 
zejména projektů přeshraničních s vysokou 
unijní přidanou hodnotou, by se měla část 
prostředků z Fondu soudržnosti (10 miliard 
EUR22) přesunout na financování 
dopravních projektů v hlavní dopravní síti 
členských států způsobilých čerpat z Fondu 
soudržnosti v rámci nástroje pro propojení 
Evropy. Komise by měla podporovat 
členské státy způsobilé čerpat z Fondu 
soudržnosti při tvorbě odpovídajícího 
seznamu projektů tak, aby byly 
respektovány vnitrostátní prostředky 
přidělované v rámci Fondu soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Olbrycht, Piotr 
Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Andrzej 
Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Małgorzata Handzlik, Jacek Protasiewicz, Tadeusz 
Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Krzysztof Lisek, Jerzy Buzek, Jolanta 
Emilia Hibner, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław Adam Siekierski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Bogusław Sonik, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł 
Zalewski, Artur Zasada, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Wojciech Michał 
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Olejniczak, Iosif Matula, Krišjānis Kariņš, Andrey Kovatchev, Rosa Estaràs Ferragut, 
Mojca Kleva, Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Victor Boştinaru

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
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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. 

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 44
Karima Delli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(19) Telekomunikace se stále více mění 
v internetovou infrastrukturu, přičemž 
širokopásmové sítě a digitální služby spolu 
úzce souvisejí. Internet se stává dominantní 
platformou pro komunikaci, nabízení 
služeb i obchodování. Pro hospodářský 
růst, územní soudržnost i jednotný trh je 



PE496.462v01-00 16/67 AM\913372CS.doc

CS

dostupnost rychlého připojení k internetu. tedy zásadní transevropská dostupnost 
rychlého připojení k internetu.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(24) Je nezbytné vybudovat silné a 
soudržné celoevropské sítě, které umožní 
digitální přenos opatření ve veřejném 
zájmu, do nichž jsou zapojeni aktéři 
veřejné i občanské společnosti na národní,
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.

Or. es

Pozměňovací návrh 46
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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 

(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 
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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“).

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 
vytvoří 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“).

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Riikka Manner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fi

Pozměňovací návrh 48
Riikka Manner

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

Or. fi

Pozměňovací návrh 49
Victor Boştinaru

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 

(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 
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konzultací na odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a vhodné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

odborné úrovni. Při přípravě a 
vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit souběžné, včasné a 
vhodné předávání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Riikka Manner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fi

Pozměňovací návrh 51
Ana Miranda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 52
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 2. – odst. 1 – 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;

Or. fi

Pozměňovací návrh 53
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 54
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Nástroj pro propojení Evropy umožní 
přípravu a provádění projektů společného 
zájmu v rámci politiky transevropských sítí
v odvětvích energetiky, dopravy a 
telekomunikací. Nástrojem pro propojení 
Evropy se podpoří zejména provádění 
projektů, které se zaměřují na rozvoj a 
výstavbu nové či modernizaci 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:

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Karima Delli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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; 
Veškerá EU spolufinancovaná dopravní 
infrastruktura musí být vyhrazena pro 
„zelené“ a udržitelné intermodální sítě 
infrastruktur se zvláštním zaměřením na 
evropskou přidanou hodnotu spočívající 
ve vytváření potřebných přeshraničních 
železničních spojení a udržitelných 
projektů mezi novými členskými státy i v 
jejich rámci. 

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Nuno Teixeira

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pt

Odůvodnění

Při dosahování cílů strategie EU 2020 podporujících inteligentní udržitelný růst podporující 
začlenění by měly být zohledněny všechny regiony EU, aby se tak podpořil spravedlivý a 
vyvážený růst. 

Pozměňovací návrh 57
Riikka Manner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) přispívat k inteligentnímu, udržitelnému 
růstu podporujícímu začlenění budováním 
moderních a vysoce výkonných 
transevropských sítí zohledňujících 
budoucí dopravní toky, 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;

Or. fi
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Pozměňovací návrh 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 
vytvoření prostředí příznivějšího pro 
soukromé a veřejné investice, a to 
prostřednictvím kombinace finančních 
nástrojů a přímé unijní podpory a 
využíváním synergií napříč odvětvími. 
Dosažení tohoto cíle se bude měřit 
objemem veřejných a soukromých investic 
do projektů společného zájmu, a zejména 
objemem veřejných a soukromých investic 
do projektů realizovaných prostřednictvím 
finančních nástrojů podle tohoto nařízení;

a) přispívat k inteligentnímu, udržitelnému 
růstu podporujícímu začlenění budováním 
moderních a vysoce výkonných 
transevropských sítí, které přesunou do 
popředí další výhody pro celou Evropskou 
unii, pokud jde o konkurenceschopnost a 
ekonomickou, sociální a územní 
soudržnost v rámci jednotného trhu, a 
vytvoření prostředí příznivějšího pro 
soukromé a veřejné investice, a to 
prostřednictvím kombinace finančních 
nástrojů a přímé unijní podpory a 
využíváním 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, 
ve spojení s jinými finančními zdroji;

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) umožnit Unii dosáhnout svého cíle 20% 
snížení emisí skleníkových plynů42, 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 plynů42, 20% zvýšení 
energetické účinnosti a navýšení podílu 
energie z obnovitelných zdrojů na 20% do 
roku 2020 při současném zajištění větší 
solidarity mezi členskými státy.
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Or. en

Pozměňovací návrh 60
Karima Delli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) propojit městské a venkovské oblasti 
přeshraničními trasami elektrického 
vedení ke koridorům v rámci nástroje pro
propojení Evropy

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Victor Boştinaru

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

i) odstranění úzkých míst a překlenutí 
chybějících spojů jak v dopravních 
infrastrukturách, tak v jejich spojnicích 
na přeshraniční úrovni, které bude 
měřeno počtem nových 
a modernizovaných přeshraničních spojení 
a odstraněných úzkých míst na dopravních 
cestách, u kterých se nástroje pro propojení 
Evropy využilo;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

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

i) odstranění úzkých míst a překlenutí 
chybějících spojů – zejména s cílem pokrýt 
hornaté a ostrovní oblasti i oblasti s 
nízkou hustotou obyvatel – které bude 
měřeno počtem nových a 
modernizovaných přeshraničních spojení a 
odstraněných úzkých míst na dopravních 
cestách, u kterých se nástroje pro propojení 
Evropy využilo;

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Oldřich Vlasák

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Ana Miranda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) podpora vytvoření orgánů správní 
infrastruktury a odpovědných orgánů s 
více než jedním členským státem nebo 
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nadnárodními orgány, které dva či více 
členských států pověřilo zákonodárnými 
pravomocemi, jakožto akcionáři. Dosažení 
tohoto cíle bude hodnoceno na základě 
počtu orgánů železniční správní 
infrastruktury nebo odpovědných orgánů 
financovaných nástrojem pro propojení
Evropy, které mají mezi svými akcionáři 
dva nebo více členských států.

Or. es

Pozměňovací návrh 65
Luís Paulo Alves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) podpora zlepšení přístupu, což má 
klíčový význam pro rozvoj regionů, včetně 
těch nejvzdálenějších, ostrovů, regionů s 
přeshraničním rozměrem a horských 
regionů s omezením mobility a 
dostupnosti, čímž se napomůže eliminaci 
negativních sociálních a ekonomických 
dopadů.  

Or. pt

Pozměňovací návrh 66
Ana Miranda

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. Přitom je třeba 
zohlednit socio-ekonomický dopad, 
regionální integraci, demografickou 
situaci i rozšíření a nikoli pouze ziskovost.  
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Dosažení tohoto cíle bude měřeno délkou 
železniční sítě ve 27 členských státech EU 
a délkou vysokorychlostní železniční sítě 
ve 27 členských státech EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 67
Riikka Manner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) příprava budoucích dopravních toků 
mj. na základě zohlednění délky nových 
tras pro přepravu surovin;

Or. fi

Pozměňovací návrh 68
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

i) přispění k další integraci vnitřního trhu 
s energií a přeshraniční interoperabilitě 
energetické a plynárenské sítě, mimo jiné 
zajištěním toho, aby žádný členský stát 
nebyl od evropské sítě izolován, což bude 
měřeno počtem projektů účinně 
propojujících sítě členských států a 
odstraňujících vnitřní úzká místa, a to 
rovněž na základě zohlednění budoucích 
zdrojů energie, jež jsou k dispozici v 
členských státech;

Or. en



AM\913372CS.doc 29/67 PE496.462v01-00

CS

Pozměňovací návrh 69
Ana Miranda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

ii) zlepšení bezpečnosti dodávek 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,

Or. es

Pozměňovací návrh 70
Riikka Manner

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.

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.

Or. fi

Pozměňovací návrh 71
Wojciech Michał Olejniczak
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl

Odůvodnění

Stávající demografický pokles na venkově do značné míry souvisí s nízkou životní úrovní. 
Příkladem je nedostatečný přístup obyvatel venkova k širokopásmovému internetu a veřejným 
službám online.

Pozměňovací návrh 72
Ana Miranda, Karima Delli

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es



AM\913372CS.doc 31/67 PE496.462v01-00

CS

Pozměňovací návrh 73
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

i) rychlejší zavedení rychlých a 
ultrarychlých širokopásmových sítí mezi 
všemi regiony EU i v jejich rámci 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,

Or. fr

Pozměňovací návrh 74
Wojciech Michał Olejniczak

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.

ii) podpora propojení a interoperability 
vnitrostátních veřejných služeb online i 
přístup k těmto sítím, zejména ve 
venkovských oblastech, které budou 
měřeny procentním podílem občanů a 
podniků, které veřejné služby online 
využívají, a přeshraniční dostupností těchto 
služeb.

Or. pl

Odůvodnění

Stávající demografický pokles na venkově do značné míry souvisí s nízkou životní úrovní. 
Příkladem je nedostatečný přístup obyvatel venkova k širokopásmovému internetu a veřejným 
službám online.
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Pozměňovací návrh 75
Ana Miranda

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.

ii) podpora propojení a interoperability 
vnitrostátních veřejných služeb online 
prostřednictvím zařízení poskytovaných v 
rámci elektronické správy i přístup k těmto 
sítím, které budou měřeny procentním 
podílem občanů a podniků, které veřejné 
služby online využívají, a přeshraniční 
dostupností těchto služeb.

Or. es

Pozměňovací návrh 76
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí k provádění nástroje pro 
propojení Evropy na období 2014–2020 je 
50 000 00043EUR. 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:

Or. en

Odůvodnění

Přesné částky nelze uvést, dokud neskončí jednání o příštím VFR.

Pozměňovací návrh 77
Victor Boştinaru
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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],
v členských státech, jež jsou 
způsobilé čerpat finanční prostředky 
z Fondu soudržnosti;

Or. en

Odůvodnění

Přesné částky nelze uvést, dokud neskončí jednání o příštím VFR.

Pozměňovací návrh 78
Jan Olbrycht

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 
XXX 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;

Or. pl

Pozměňovací návrh 79
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 vyčleněno na 
financování dopravních projektů v rámci 
hlavní dopravní sítě v členských státech, 
jež jsou způsobilé čerpat z Fondu 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Piotr Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jerzy 
Buzek, Andrzej Grzyb, Małgorzata Handzlik, Jolanta Emilia Hibner, Danuta 
Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Lena Kolarska-Bobińska, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Olbrycht, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław 
Adam Siekierski, Bogusław Sonik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joanna 
Katarzyna Skrzydlewska, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, 
Artur Zasada, Tadeusz Zwiefka, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Wojciech 
Michał Olejniczak, Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Andrey Kovatchev, Rosa Estaràs 
Ferragut, Mojca KlevaSławomir Witold Nitras

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 na 
projekty uvedené v příloze tohoto nařízení, 
při zohlednění přidělených vnitrostátních
prostředků; 

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) energetika: 9 121 000 000 EUR; b) energetika: XXX EUR;

Or. en

Odůvodnění

Přesné částky nelze uvést, dokud neskončí jednání o příštím VFR.

Pozměňovací návrh 82
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) telekomunikace: 9 185 000 000 EUR. c) telekomunikace: XXX EUR;

Or. en

Odůvodnění

Přesné částky nelze uvést, dokud neskončí jednání o příštím VFR.

Pozměňovací návrh 83
Victor Boştinaru

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 

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 10 % na jednotlivé 
odvětví, s výjimkou částky XXX EUR 
poskytnuté z Fondu soudržnosti 
k financování projektů v odvětví dopravy 
v členských státech, jež jsou 
způsobilé čerpat finanční prostředky 



PE496.462v01-00 36/67 AM\913372CS.doc

CS

z Fondu soudržnosti. z Fondu soudržnosti.

Or. en

Odůvodnění

Určitá míra flexibility je nutná, ale musí být jasně definována její hranice.

Pozměňovací návrh 84
Jan Olbrycht

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 může Komise 
prostředky mezi odvětvími, jimž byly 
přiděleny podle odstavce 1, přesouvat, 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.

Or. pl

Pozměňovací návrh 85
Lena Kolarska-Bobińska

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 

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.



AM\913372CS.doc 37/67 PE496.462v01-00

CS

v členských státech, jež jsou 
způsobilé čerpat finanční prostředky 
z Fondu soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Ana Miranda

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 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 také studie sociálně-ekonomických 
dopadů, které může mít provádění a 
strukturování těchto cílů;

Or. es

Pozměňovací návrh 87
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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 zavádějící výhradně 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];

Or. en
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Pozměňovací návrh 88
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) opatření zlepšující a modernizující 
stávající železniční infrastrukturu;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) opatření zavádějící globální síť v 
souladu s kapitolou II nařízení EU o 
hlavních směrech pro TEN-T, pokud tato 
opatření přispívají k propojení všech 
regionů EU, včetně odlehlých a 
nejvzdálenějších regionů, a také k rozvoji 
hlavní sítě;

Or. pt

Odůvodnění

Neměli bychom zcela vylučovat podporu globální sítě v případech, kdy podpora projektů 
může mít přínos pro hlavní síť a zároveň podpořit územní soudržnost.

Pozměňovací návrh 90
Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

f) opatření zaměřená na snížení hlučnosti 
železniční dopravy, např. modernizací 
stávajícího vozového parku;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Ana Miranda

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;

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

Or. es

Pozměňovací návrh 92
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Čl. 7. – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise podporuje a usnadňuje dosažení 
dohody uvedené v předchozím pododstavci 
a každý rok předloží Parlamentu zprávu o 
případech, v nichž narazila na problémy, 
a o povaze těchto problémů.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby Komise usnadňovala kontakt mezi jednotlivými dotčenými členskými státy 
s cílem zajistit efektivitu provádění projektů. Evropský parlament by měl být informován o 
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veškerých problémech, k nimž dojde, a o jejich povaze, neboť by mohly zabránit uskutečnění 
projektů plánovaných v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh 93
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. DPH se za způsobilý náklad nepovažuje. 7. DPH se za způsobilý náklad nepovažuje
vyjma případů, kdy může být konečnému
příjemci v souladu s vnitrostátními 
předpisy o DPH vrácena.
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Or. en

Pozměňovací návrh 96
Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. DPH se za způsobilý náklad nepovažuje. 7. DPH se považuje za způsobilý náklad.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Ana Miranda

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, subjektů na úrovni nižší 
než státní, kterým byly svěřeny 
zákonodárné pravomoci, mezinárodních 
organizací, společných podniků nebo 
veřejných či soukromých podniků nebo 
orgánů zřízených v členských státech.
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Or. es

Pozměňovací návrh 99
Victor Boştinaru

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 
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 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; 20 % finančních 
prostředků v rámci nástroje CEF se 
vyčlení na programy na hraničních 
přechodech;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Nuno Teixeira

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 
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 a 
mořské dálnice: 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;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 101
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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 
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 nepřekročí 
30 % způsobilých nákladů; míru 
financování lze zvýšit na 40 % u opatření 
řešících úzká místa; míru financování lze 
zvýšit na 50 % u opatření týkajících se 
přeshraničních úseků;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Ana Miranda, Karima Delli

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, opatření ke snížení 
hlučnosti železniční nákladní dopravy 
modernizací stávajícího vozového parku, 
usnadnění jeho modernizace s cílem snížit 
veškeré škodlivé emise, i rozvojem 
přístavů a multimodálních platforem: výše 
finanční pomoci Unie nepřekročí 20 % 
způsobilých nákladů;

Or. es

Pozměňovací návrh 103
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b – bod ii
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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, opatření ke snížení 
hlučnosti železniční nákladní dopravy 
modernizací stávajícího vozového parku i 
rozvojem přístavů a multimodálních 
platforem: výše finanční pomoci Unie 
nepřekročí 30 % způsobilých nákladů.

Or. fi

Pozměňovací návrh 104
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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, opatření ke snížení 
hlučnosti železniční nákladní dopravy 
modernizací stávajícího vozového parku i 
rozvojem přístavů ve všech regionech a 
multimodálních platforem: výše finanční 
pomoci Unie nepřekročí 20 % způsobilých 
nákladů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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 

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

rozvojem přístavů a multimodálních 
platforem: výše finanční pomoci Unie 
nepřekročí 30 % způsobilých nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Rosa Estaràs Ferragut

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, 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; 
zvláštní pozornost se věnuje opatřením, 
která se mohou týkat přístavů a letišť 
v ostrovních regionech. 

Or. es

Pozměňovací návrh 107
Karima Delli

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) veškerá finanční pomoc Unie na 
projekty týkající se silnic nepřekročí 30 % 
celkových částek věnovaných na projekty 
týkající se železnic, chodců a cyklistů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
Karima Delli

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) a snižování hlučnosti 
železniční nákladní dopravy u zdroje: výše 
finanční pomoci Unie nepřekročí 50 % 
způsobilých nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Oldřich Vlasák

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) a říční informační 
systémy: výše finanční pomoci Unie 
nepřekročí 50 % způsobilých nákladů;

Or. en

Odůvodnění

Říční informační systém (RIS) je z hlediska životního prostředí šetrnou formou řízení dopravy 
a jako takový by měl mít stejné podmínky jako systém řízení železniční dopravy.

Pozměňovací návrh 110
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5
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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. 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, a v případě 
investic v oblastech, které jsou přirozeně 
znevýhodněné, jako např. nejvzdálenější 
regiony, v souladu s články 355 a 375 
SFEU. Toto navýšení by se nemělo 
vztahovat na míru spolufinancování 
uvedenou v článku 11.

Or. pt

Odůvodnění

V případě výběru projektu společného zájmu v nejvzdálenějších regionech by tyto regiony 
měly mít nárok na zvýšenou sazbu s ohledem na jejich zvláštní charakteristiky, jak je uvedeno 
v článcích 355 a 375 SFEU.

Pozměňovací návrh 111
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Čl. 11 – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní výzvy pro finanční prostředky 
přesunuté z Fondu soudržnosti v oblasti 
dopravy

Projekty financované z prostředků Fondu 
soudržnosti v oblasti dopravy

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

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 
uvolněnou z Fondu soudržnosti na 
projekty zavádějící hlavní síť výlučně 
v členských státech způsobilých čerpat 
finanční prostředky z Fondu soudržnosti, 
přijme Komise rozhodnutí prostřednictvím 
prováděcího aktu po předchozí dohodě 
s daným členským státem a uvede částku, 
která má být přidělena a projekty 
dopravní infrastruktury s evropskou 
přidanou hodnotou, které jednotlivé 
členské státy uskuteční.

Or. en

Odůvodnění

Harmonizace s ustanovením CPR odhlasovaným výborem REGI v červenci 2012 [čl. 84 odst. 
4].

Pozměňovací návrh 114
Jan Olbrycht

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1
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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.

Or. pl

Pozměňovací návrh 115
Victor Boştinaru

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 

2. Na tyto zvláštní výzvy se uplatňují 
pravidla tohoto nařízení platná pro odvětví 
dopravy. Při provádění těchto výzev se
zajistí skutečné uplatňování zásady 
zohledňující prostředky přidělené
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přidělené v rámci Fondu soudržnosti. jednotlivým státům.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Ana Miranda

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 týkající se 
přeshraničních úseků a zohledňující 
vnitrostátní prostředky přidělené v rámci 
Fondu soudržnosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 118
Luís Paulo Alves

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 s cílem odstranit 
překážky bránící mobilitě, a to i 
v odlehlých, dalekých nebo 
nejvzdálenějších regionech.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 119
Markus Pieper

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.

Do 31. prosince 2016 se výběr projektů 
způsobilých pro financování provádí se 
zřetelem na výši prostředků přidělených 
jednotlivým státům z Fondu soudržnosti. 
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 tímto 
nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Jan Olbrycht

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

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. 
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(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:

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:

Or. pl

Pozměňovací návrh 121
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 poskytnuté 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:
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Or. en

Odůvodnění

Přesné částky nelze uvést, dokud neskončí jednání o příštím VFR.

Pozměňovací návrh 122
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) železnice a vnitrostátní vodní cesty; i) železnice a vnitrozemské vodní cesty a 
mořské dálnice:

Or. pt

Pozměňovací návrh 123
Ana Miranda

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 přístavům a letištím, rozvoj 
multimodálních platforem a rozvoj přístavů 
a udržitelných námořních spojení;

Or. es

Pozměňovací návrh 124
Luís Paulo Alves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

přístavům a letištím, rozvoj 
multimodálních platforem a rozvoj přístavů 
a opatření na podporu nových technologií 
a inovací pro všechny formy dopravy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 125
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 přístavům a letištím, rozvoj 
multimodálních platforem a rozvoj přístavů
ve všech regionech EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 126
Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – písm. b – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) opatření zaměřená na snížení 
hlučnosti železničního provozu, kromě 
jiného modernizací stávajícího vozového 
parku s cílem zajistit udržitelné využívání 
sítě TEN-T vyhovující požadavkům na 
úroveň hluku.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Luís Paulo Alves
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – písm. b – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) námořní a letecká dopravní spojení 
s odlehlými a ostrovními regiony, jejichž 
spojení s evropským kontinentem je 
problematické.

Or. pt

Pozměňovací návrh 128
Tomasz Piotr Poręba

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) evropský systém řízení železničního 
provozu (ERTMS);

i) evropský systém řízení železničního 
provozu (ERTMS); říční informační 
služby (RIS) a kontrolní a informační 
systém pro provoz plavidel (VTMIS).

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – písm. c – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) opatření na podporu rozvoje 
mořských dálnic.

Or. pt



PE496.462v01-00 56/67 AM\913372CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 130
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. S cílem maximálně vyčerpat 
prostředky uvolněné z Fondu soudržnosti 
pro členské státy způsobilé k čerpání 
prostředků z Fondu soudržnosti bude 
poskytnuta podpora zejména opatřením 
na podporu programů v rámci nástroje 
pro propojení Evropy, které mají posílit 
institucionální kapacitu a efektivitu 
orgánů veřejné správy a veřejných služeb 
spojených s rozvojem a prováděním 
projektů uvedených v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Markus Pieper

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Na podporu členských států 
způsobilých čerpat prostředky z Fondu 
soudržnosti, které mohou mít problémy 
při navrhování dostatečně 
propracovaných a kvalitních projektů 
s přidanou hodnotou pro EU, uspořádá 
Komise 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, které mají posílit 
institucionální kapacitu a efektivitu 
orgánů veřejné správy a veřejných služeb 
spojených s rozvojem a prováděním 
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projektů uvedených v příloze 1 tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

Or. en

Odůvodnění

Prostředky z Fondu soudržnosti použité na nástroj mimo působnost politiky soudržnosti, např. 
CEF, by se neměly započítávat do maximálních limitů.

Pozměňovací návrh 133
Victor Boştinaru

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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 134
Victor Boştinaru

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 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 zajištění zeměpisné 
diverzifikace napříč členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Komise schválí programy, které 
konkrétně řeší problémy odlehlosti a 
izolace v oblasti dopravy, energetiky a 
komunikací, aby mohly být cíle tohoto 
nařízení splněny i v nejvzdálenějších 
regionech.

Or. pt

Pozměňovací návrh 136
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vykonávají u projektů Členské státy vykonávají u projektů 
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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.

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 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Victor Boştinaru

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Victor Boştinaru

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, 

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 



PE496.462v01-00 60/67 AM\913372CS.doc

CS

pomocí účinných kontrol, a jsou-li zjištěny 
nesrovnalosti, získáním neoprávněně 
vyplacených částek zpět a případně 
uplatněním účinných, přiměřených a 
odrazujících sankcí.

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.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 139
Oldřich Vlasák

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Oldřich Vlasák

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výbor zajistí horizontální přehled 
pracovních programů uvedených v článku 

3. Koordinační výbor zajistí horizontální 
přehled pracovních programů uvedených 
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17 s cílem zajistit jednotnost a to, aby mezi 
odvětvími byly označeny a využívány 
synergie.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Ana Miranda

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2

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. Prioritou 
Komise bude také umístění informací a 
sdělení o projektech nástroje pro 
propojení Evropy a jeho výsledcích na 
internet. Z rozpočtu vyčleněného na 
komunikaci podle tohoto nařízení se nadto 
rovněž uhradí komunikace orgánů EU o 
politických prioritách Unie.

Or. es

Pozměňovací návrh 142
Markus Pieper

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 – Rheine-
Twente/Mittellandkanal – Enschede –
Hengelo-Utrecht – Amsterdam/Rotterdam 
– Felixstowe – Birmingham/Manchester –
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Liverpool

Vnitrozemská vodní cesta: Studie 
proveditelnosti spojení mezi 
Mittellandcanal a Twentecanal

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Hans-Gert Pöttering

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 –
Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Železnice, letiště: propojení železnice a 
letiště Münster-Osnabrück

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Hans-Gert Pöttering

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 
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Minden/Seelze - Hannover a obchvat 
Twente)

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Hans-Gert Pöttering

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
Obor: vnitrozemské vodní cesty
Popis/data: Modernizace (např. zvýšení 
mostů, které umožní lodím vézt tři 
kontejnery na sobě), včetně propojení 
s ostatními obory

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Hans-Gert Pöttering

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 –

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

Předem určené úseky: Hannover –
Osnabrück – Hengelo/Enschede –
Deventer/Zutphen – Amsterdam
Obor: multimodální
Popis/data: Studie v celém přeshraničním 
regionu s cílem snížit emise CO2
například uplatňováním systémů řízení 
dopravy a mobility a vyváženějším 
rozdělením zátěže mezi různými obory 
dopravy

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Hans-Gert Pöttering

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 – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Předem určené úseky: Berlín – Hannover 
– NL
Obor: silniční
Popis/data: Modernizace několika úseků 
(nizozemská silnice A1, německá silnice 
A30), včetně spojení se severo-jižními 
osami

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Hans-Gert Pöttering
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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 – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Předem určené úseky: Porúří - Münster -
Osnabrück - Hamburg
Obor: silniční
Popis/data: Rozšíření německé dálnice A1 
na šest pruhů, úsek od Kamener Kreuz po 
Kreuz Lotte/Osnabrück

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Lena Kolarska-Bobińska

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 1 – oddíl a – bod 2 – tabulka 1 – řádek 2 – sloupec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Běloruská hranice – Varšava – Poznaň –
německá hranice

Ukrajinská hranice – Lublin – Varšava –
Poznaň – německá hranice

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Ana Miranda

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 1 – oddíl a – bod 7 – odst. 1 – položka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Lisabon – Aveiro – Oporto Lisabon – Aveiro – Oporto – Vigo
(Tato trasa spojí portugalský koridor 
s Galícií, čímž se zachová tradiční spojení 
Porto-Vigo a zabrání se jeho uzavření, a 
zajistí propojení s atlantickým koridorem 
Galície-Portugalsko.)

Or. es

Pozměňovací návrh 152
Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 1 – oddíl b – řádek 1 (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bukurešť– hranice s Moldavskou 
republikou – přeshraniční – železniční –
studie probíhají

Or. ro

Pozměňovací návrh 153
Lena Kolarska-Bobińska
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Návrh nařízení
Příloha 1 – část 1 – oddíl b – řádek 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ukrajinská hranice (Lvov) – Lublin –
Varšava
přeshraniční
železniční 
modernizace trati

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Příloha 1 – část 2 – tabulka a – řádek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Diverzifikace koridorů dodávek ropy 
ve střední a východní Evropě:
Cíl:
interoperabilita ropovodných sítí ve 
střední a východní Evropě s cílem zvýšit 
bezpečnost dodávek a snížit rizika pro 
životní prostředí.
Dotčené členské státy: 
Rakousko, Česká republika, Německo, 
Maďarsko, Polsko, Slovensko.

Or. en

Odůvodnění

Tento koridor je uveden v hlavních směrech pro TEN-E, ale z neznámého důvodu chybí na 
tomto seznamu.


