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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

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

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

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

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

Větší zaměření na přeshraniční projekty v příhraničních regionech.

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

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

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

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

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

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

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

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

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 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 a nejvzdálenějších regionů, 
která tak mezi nimi posílí hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 3

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

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



PE491.329v01-00 6/17 PA\905630CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 4

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 hraničních přechodech, které bude 
měřeno počtem nových a 
modernizovaných přeshraničních spojení a 
odstraněných úzkých míst na dopravních 
cestách, u kterých se nástroje pro propojení 
Evropy využilo, a využitím kvót a vyšší 
mírou spolufinancování, jak uvádí čl. 10 
tohoto nařízení;

Or. en

Odůvodnění

Přeshraniční regiony mají problémy kvůli své poloze na periferii a jsou tedy mimořádně 
závislé na spojení s dopravní sítí EU. Vyšší míra spolufinancování a kvóty by měly členské 
státy podpořit k investování do projektů v oblasti infrastruktury v přeshraničních regionech, 
které zajistí přístup k vnitřnímu trhu a přispějí ke zlepšení soudržnosti mezi regiony EU.

Pozměňovací návrh 5

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 
v souladu s tímto nařízením výhradně
v členských státech, jež jsou 
způsobilé čerpat finanční prostředky 
z Fondu soudržnosti;

Or. en
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Odůvodnění

Částka 10 miliard EUR přesunutá z Fondu soudržnosti je vyčleněna pro projekty v oblasti 
infrastruktury výhradně v členských státech způsobilých k čerpání prostředků z Fondu 
soudržnosti.

Pozměňovací návrh 6

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Rozvoj správní kapacity by měl být více podporován, aby bylo možné úspěšně provádět 
programy na vnitrostátní a regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 7

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 

vypouští se
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přesunuté z Fondu soudržnosti 
k financování projektů v odvětví dopravy 
v členských státech, jež jsou 
způsobilé čerpat finanční prostředky 
z Fondu soudržnosti.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba se vyvarovat flexibilitě a přerozdělování prostředků mezi sektory nástroje CEF.
Prostředky vyčleněné na dopravní infrastrukturu, především částka ve výši 10 miliard EUR 
převedená z Fondu soudržnosti, by měla být určena pouze na podporu dopravní 
infrastruktury.

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) opatření zavádějící globální síť v 
souladu s kapitolou II nařízení (EU) č. 
XXXX/2012 [hlavní směry pro TEN-T], 
kdy tato opatření přispívají k usnadnění 
přeshraničních dopravních toků nebo 
odstranění úzkých míst a kdy tato opatření 
rovněž přispívají k rozvoji hlavní sítě, do 
výše 5 % finančního krytí pro dopravu ve 
smyslu článku 5 tohoto nařízení;

Or. en

Odůvodnění

Sladění s pozměňovacím návrhem týkajícím se čl. 2 odst. 10 a (nový).

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ga) opatření na podporu nových 
technologií a inovací pro všechny druhy 
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dopravy;

Or. en

Odůvodnění

I když se jedná o obor, který je energeticky a uhlíkově účinný, je ekologizace dopravy 
důležitým tématem pro zajištění neustálého zlepšování charakteristik vozového parku ve 
vztahu k životnímu prostředí, a plně se tak přispívalo k inteligentní a udržitelné dopravě a 
napomáhalo se přechodu k novým standardům.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Na poskytnutí podpory pro přípravu a provádění projektů především členským státům, které 
nejsou dostatečně připraveny a nemají dostatečnou správní kapacitu.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

i) železnice a vnitrozemské vodní cesty:
výše finanční pomoci činí 20 % 
způsobilých nákladů. míra financování se 
zvýší na 30 % u opatření řešících úzká 
místa; míra financování se zvýší na 40 % u 
opatření týkajících se přeshraničních 
úseků; 30 % finančních prostředků 
v rámci nástroje CEF se vyčlení na 
programy na hraničních přechodech.
Prostředky na další projekty obdrží 
členské státy až poté, co budou předloženy 
výzvy pro projekty s přeshraničním 
rozměrem;

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,
rozvoj přístavů a multimodálních platforem 
a opatření na podporu nových technologií 
a inovací pro všechny druhy dopravy:
výše finanční pomoci Unie nepřekročí 
20 % způsobilých nákladů.

Or. en

Odůvodnění

Přeshraniční projekty v příhraničních regionech bývají často dokončeny jako poslední a 
v mnoha případech nejsou dokončeny vůbec. Vyčleněním 30 % prostředků budou členské 
státy a regiony více motivovány, aby se na tyto nejobtížnější projekty zaměřily, a napomůže se 
tak dokončení těchto projektů.
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Pozměňovací návrh 13

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. en

Odůvodnění

Totožné s pozměňovacím návrhem 12.

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Na částku 10 miliard EUR 
přesunutou z Fondu soudržnosti by se 
neměla vztahovat metodika výpočtu stropu 
ve výši 2,5 % HDP pro země způsobilé 
čerpat prostředky z Fondu soudržnosti.

Or. en

Odůvodnění

Většina financovaných projektů budou přeshraniční projekty, přičemž stanovení stropu by 
mohlo vést k nerovnému zacházení na obou stranách projektu. Pro členské státy podporované 
v rámci politiky soudržnosti navíc tento strop zavádí nerovné zacházení mezi částkami 21,7 
miliardy EUR a 10 miliard EUR, protože během realizace projektu založeného na veřejné 
soutěži takový strop, podobně jako pevně stanovené vnitrostátní příděly, není možné 
respektovat.
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Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Pokud jsou projekty dostatečně 
propracované a kvalitní a jejich přidaná 
hodnota je v souladu s cíli a kritérii 
uvedenými v tomto nařízení, vybere 
Komise v maximální možné míře ty 
projekty, které respektují přidělené 
vnitrostátní prostředky v rámci Fondu 
soudržnosti.

Or. en

Odůvodnění

Částka ve výši 10 miliard EUR je převedena z Fondu soudržnosti (sdíleně řízený fond) na 
nástroj pro propojení Evropy (centrálně řízený nástroj), ale je určena výhradně pro členské 
státy způsobilé čerpat prostředky z Fondu soudržnosti, proto je třeba objasnit postup výběru 
projektů, který se v tomto případě uplatní, a jak bude možné během tohoto postupu 
respektovat v maximální možné míře výši přidělených vnitrostátních prostředků.

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) Aby bylo možné převedené prostředky 
maximálně využít ve všech členských 
státech, které jsou způsobilé čerpat 
z Fondu soudržnosti, bude zvláštní 
pozornost věnována podpůrným 
opatřením programu tohoto nařízení, 
jejichž cílem je posílit institucionální 
kapacitu a účinnost orgánů veřejné 
správy a veřejných služeb spojených 
s rozvojem a prováděním projektů, které 
realizují cíle nástroje CEF.

Or. en

Odůvodnění
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Částka ve výši 10 miliard EUR je převedena z Fondu soudržnosti (sdíleně řízený fond) na 
nástroj pro propojení Evropy (centrálně řízený nástroj), ale je určena výhradně pro členské 
státy způsobilé čerpat prostředky z Fondu soudržnosti, proto je třeba objasnit postup výběru 
projektů, který se v tomto případě uplatní, a jak bude možné během tohoto postupu 
respektovat v maximální možné míře výši přidělených vnitrostátních prostředků.

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3d) 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, bude 
uspořádána další výzva k předkládání 
návrhů v souladu s čl. 11 odst. 2 tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Částka ve výši 10 miliard EUR je převedena z Fondu soudržnosti (sdíleně řízený fond) na 
nástroj pro propojení Evropy (centrálně řízený nástroj), ale je určena výhradně pro členské 
státy způsobilé čerpat prostředky z Fondu soudržnosti, proto je třeba objasnit postup výběru 
projektů, který se v tomto případě uplatní, a jak bude možné během tohoto postupu 
respektovat v maximální možné míře výši přidělených vnitrostátních prostředků.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článku 20 vstoupí v platnost, pouze pokud 
proti němu Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví námitky ve lhůtě 3 měsíců ode 
dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo 
pokud Evropský parlament i Rada před 
uplynutím této lhůty informují Komisi o 
tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o 3 měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do poloviny roku 2018
vypracuje Komise hodnotící zprávu o 
dosažení cílů všech opatření (na úrovni 
výsledků a dopadů), účinnosti využívání 
zdrojů a jejich evropské přidané hodnoty, a 
to s ohledem na rozhodnutí o obnovení, 
změně nebo pozastavení těchto opatření.
Hodnocení se navíc zaměří na prostor ke 
zjednodušení, na vnitřní a vnější 
soudržnost, na trvalou relevantnost všech 
cílů, jakož i na příspěvek opatření 

1. Nejpozději do poloviny roku 2016
vypracuje Komise hodnotící zprávu o 
dosažení cílů všech opatření (na úrovni 
výsledků a dopadů), účinnosti využívání 
zdrojů a jejich evropské přidané hodnoty, a 
to s ohledem na rozhodnutí o obnovení, 
změně nebo pozastavení těchto opatření.
Hodnocení se navíc zaměří na prostor ke 
zjednodušení, na vnitřní a vnější 
soudržnost, na trvalou relevantnost všech 
cílů, jakož i na příspěvek opatření 
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k naplňování priorit Unie v oblasti 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění. Hodnocení 
zohlední také výsledky hodnocení 
dlouhodobého dopadu předcházejících 
opatření.

k naplňování priorit Unie v oblasti 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění, včetně dopadu na 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost. Hodnocení zohlední také 
výsledky hodnocení dlouhodobého dopadu 
předcházejících opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Příloha – část I - tabulka 2 – řádek 4 – sloupec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Západoněmecké kanály, Mittellandkanal,
Hannover – Magdeburg – Berlín

Westdeutsche Kanäle – Enschede –
Dortmund Ems Kanal – Mittellandkanal –
Hannover – Magdeburg – Berlín

Or. en

Odůvodnění

Odstranění tohoto chybějícího spoje vytváří multimodální ekologickou osu z východu na 
západ od Amsterdamu do Berlína, která propojuje různé obory dopravy a je šetrná 
k životnímu prostředí, neboť odvádí dopravu z dálnic a železnic. Pro nákladní loď by se na 
cestě z Rotterdamu do Berlína jednalo o ušetření 30 hodin.


