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Pozměňovací návrh 54
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Článek 174 Smlouvy stanoví, že Unie 
by měla rozvíjet a prosazovat svou činnost 
vedoucí k posilování hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti. Fond soudržnosti by 
proto měl poskytovat finanční příspěvky na 
projekty ve sféře životního prostředí 
a na transevropské sítě v oblasti dopravní 
infrastruktury.

(1) Článek 174 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU) stanoví, že Unie 
má rozvíjet a prosazovat svou činnost 
vedoucí k posilování hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti. Fond soudržnosti, 
který se zřizuje tímto nařízením, by proto 
měl poskytovat finanční příspěvky na 
projekty ve sféře životního prostředí 
a na transevropské sítě v oblasti dopravní 
infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Aby se urychlil rozvoj dopravní 
infrastruktury v Unii, měl by Fond 
soudržnosti podporovat projekty dopravní 
infrastruktury s evropskou přidanou 
hodnotou, které jsou uvedeny v nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. […]/2013 ze dne [...], kterým se vytváří 
nástroj pro propojení Evropy (dále jen 
„nařízení CEF“), a to celkovou částkou ve 
výši XXX EUR. Podpora poskytovaná 
z Fondu soudržnosti by se měla řídit 
pravidly stanovenými v čl. [84 odst. 4] 
nařízení (EU) č. [...]/2013 [nařízení o 
společných ustanoveních]. V souladu 
s nařízením CEF by podpora měla být 
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dostupná pouze pro členské státy 
způsobilé k financování z Fondu 
soudržnosti, přičemž by se měla použít 
míra spolufinancování, která je 
uplatnitelná na tento fond.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Investice k dosažení snížení emisí 
skleníkových plynů z činností uvedených 
v příloze I ke směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. 
října 2003 o vytvoření systému pro 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů ve Společenství a o 
změně směrnice Rady 96/61/ES, by 
neměly mít nárok na podporu z Fondu 
soudržnosti, neboť již mají finanční 
prospěch vyplývající z uplatňování této 
směrnice. Toto vyloučení by nemělo 
omezit možnost využít Fond soudržnosti
na podporu činností, jež nejsou uvedeny v 
příloze I směrnice 2003/87/ES, i kdyby 
byly realizovány týmiž hospodářskými 
subjekty, jako jsou investice do 
energetické účinnosti, kombinované 
výroby tepla a elektřiny a do sítí 
dálkového vytápění, inteligentních
systémů pro rozvod, skladování a 
přepravu energie, opatření zaměřených na 
snížení znečištění ovzduší atd., i kdyby 
jedním z jejich nepřímých účinků bylo 
snížení emisí skleníkových plynů nebo 
byly uvedeny v národním plánu investic 
podle čl. 10c odst. 1 směrnice 2003/87/ES.

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Měl by být stanoven společný soubor 
ukazatelů pro posouzení pokroku při 
provádění programů, dříve než členské 
státy vypracují návrhy svých operačních 
programů. Tyto ukazatele by měly být 
doplněny ukazateli specifickými pro 
jednotlivé programy.

(7) V tomto nařízení by měl být stanoven 
společný soubor ukazatelů výstupu 
umožňujících posoudit celkový pokrok na 
úrovni Unie při provádění programů. Tyto 
ukazatele by měly odpovídat investiční 
prioritě a druhu činnosti podporované 
v souladu s tímto nařízením a 
s příslušnými ustanoveními nařízení (EU) 
č. […..]/2013 [nařízení o společných 
ustanoveních]. Tyto ukazatele by měly být 
doplněny specifickými ukazateli výsledků 
pro jednotlivé programy a případně 
specifickými ukazateli výstupů pro 
jednotlivé programy.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví úlohu Fondu 
soudržnosti a rozsah jeho podpory s 
ohledem na cíl „Investice pro růst a 
zaměstnanost“ uvedený v článku 81 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
společných ustanoveních].

1. Zřizuje se Fond soudržnosti za účelem 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti Unie v zájmu podpory 
udržitelného rozvoje. Toto nařízení stanoví 
úlohu Fondu soudržnosti a rozsah jeho 
podpory s ohledem na cíl „Investice pro 
růst a zaměstnanost“ uvedený v článku 81 
nařízení (EU) č. […]/2013 [nařízení o 
společných ustanoveních].

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Fond soudržnosti se řídí nařízením 
(EU) č. [… ]/2013 [nařízení o společných 
ustanoveních] a tímto nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Podpora z Fondu soudržnosti pro projekty 
dopravní infrastruktury v rámci nástroje 

pro propojení Evropy
Fond soudržnosti podporuje projekty 
dopravní infrastruktury s evropskou 
přidanou hodnotou, jak je stanoví 
nařízení (EU) č. […]/2013 [kterým se 
vytváří nástroj pro propojení Evropy], v 
částce XXX EUR v souladu s čl. [84 
odst.4] nařízení (EU) č. [...]/2013 
[nařízení o společných ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Victor Boştinaru
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) investice do letištní infrastruktury, 
které nesouvisí s ochranou životního 
prostředí nebo nejsou doprovázeny 
investicemi potřebnými k omezení či 
snížení jejich negativního dopadu na 
životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Victor Boştinaru

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 
[…]/2012 [nařízení o společných 
ustanoveních] podporuje Fond soudržnosti 
následující investiční priority v rámci 
tematických cílů stanovených v článku 9 
nařízení (EU) č. […]/2012 [nařízení o 
společných ustanoveních]:

V souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 
[…]/2013 [nařízení o společných 
ustanoveních] podporuje Fond soudržnosti 
následující investiční priority v rámci 
tematických cílů stanovených v článku 9 
nařízení (EU) č. […]/2013 [nařízení o 
společných ustanoveních], přičemž se 
zohledňují potřeby a možnosti popsané 
v dohodě o partnerství uvedené v čl. 14 
odst. 1 písm. a) bodu i) tohoto nařízení:

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Victor Boştinaru

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) podporou energetické účinnosti a ii) podporou energetické účinnosti a 
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využívání energie z obnovitelných zdrojů 
v malých a středních podnicích;

využívání energie z obnovitelných zdrojů 
v podnicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Dimitar Stoyanov

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) podporou energetické účinnosti a 
využívání energie z obnovitelných zdrojů 
v malých a středních podnicích;

ii) podporou energetické účinnosti a 
využívání energie z obnovitelných zdrojů 
v mikropodnicích a malých a středních 
podnicích;

Or. bg

Odůvodnění

Podpora energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů by neměla být určena pouze 
pro malé a střední podniky, ale měla by být rozšířena také na mikropodniky, které mají 
vzhledem k příznivému finančnímu klimatu růstový potenciál, čímž se otevřou nové pracovní 
příležitosti a zajistí se tak pozitivní dopad zejména na méně rozvinuté regiony.


