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7.12.2018 A8-0409/82 

Изменение  82 

Дарио Тамбурано, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 3 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3а) Програмата следва да 

гарантира висока степен на 

прозрачност, като предоставя 

достъп до съответните документи, 

особено в случаите, когато 

проектите засягат околната среда и 

човешкото здраве. При процедурата 

за оценка на проектите следва да се 

вземат предвид и социалните 

критерии и критериите за 

сближаване, и по-специално 

приемането от местните общности. 

Or. en 



 

AM\1171605BG.docx  PE631.579v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

7.12.2018 A8-0409/83 

Изменение  83 

Дарио Тамбурано, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 4 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4а) Програмата третира 

енергийната ефективност като 

елемент от съществено значение и 

ключово съображение за 

инвестиционните решения относно 

енергийната инфраструктура в 

Съюза в съответствие с Регламент 

(ЕС) № XXX/XXX [относно 

управлението на Енергийния съюз]. 

По-специално в тази програма е 

залегнал принципът „енергийната 

ефективност на първо място“, който 

означава преди вземането на решения 

относно планирането, политиките и 

инвестициите в областта на 

енергетиката да се вземе предвид дали 

са налице икономически ефективни и 

технически, икономически и 

екологично обосновани алтернативни 

мерки за енергийна ефективност, 

които биха могли да заменят изцяло 

или отчасти предвидените мерки във 

връзка с планирането, политиките и 

инвестициите, без това да поставя 

под въпрос постигането на целите на 

съответните решения. 

Or. en 
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Обосновка 

С настоящото съображение се въвежда принципът „енергийната ефективност на 

първо място“ и то е вдъхновено от това, което вече е включено в Регламента 

относно управлението на Енергийния съюз. 
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Изменение  84 

Дарио Тамбурано, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 25 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) Освен това, основавайки се на 

успеха на инициативата WiFi4EU, 

програмата следва да продължи да 

подкрепя осигуряването на безплатна, 

висококачествена местна безжична 

свързаност в центровете на местния 

обществен живот, включително 

образуванията с обществена мисия, като 

публичните органи и доставчиците на 

публични услуги, както и в открити 

пространства, достъпни за широката 

общественост, за да се осъществи 

концепцията на Съюза за цифрови 

технологии в местните общности. 

(25) Освен това, основавайки се на 

успеха на инициативата WiFi4EU, 

програмата следва да продължи да 

подкрепя осигуряването на безплатна, 

висококачествена местна безжична 

свързаност в центровете на местния 

обществен живот, включително 

образуванията с обществена мисия, като 

публичните органи и доставчиците на 

публични услуги, както и в открити 

пространства, достъпни за широката 

общественост, за да се осъществи 

концепцията на Съюза за цифрови 

технологии в местните общности. 

Същевременно следва да се отдаде 

дължимото внимание на възможните 

отрицателни последици за 

човешкото здраве от 

електромагнитното замърсяване, 

така че да се преценява внимателно в 

каква среда, с каква концентрация и 

мощност да се инсталират 

местните точки за безжичен достъп. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/85 

Изменение  85 

Дарио Тамбурано, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0409/2018 

Мариан-Жан Маринеску 

Създаване на Механизъм за свързване на Европа  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Съображение 26 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) Жизнеспособността на 

очакваното следващото поколение 

цифрови услуги, като например 

услугите и приложенията в областта на 

интернет на нещата, които се очаква да 

донесат значителни ползи в различните 

сектори и за обществото като цяло, ще 

изисква непрекъснато трансгранично 

покритие с мрежи 5G, по-специално с 

цел да се позволи на ползвателите и 

предметите да остават свързани, докато 

са в движение. При все това 

сценариите за поделяне на разходите 

за внедряване на технологии 5G във 

въпросните сектори остават неясни, 

а рисковете за търговското 

разпространение в някои ключови 

области се възприемат като много 

високи. Пътните коридори и 

железопътните връзки се очаква да 

бъдат ключови области в началния етап 

на новите приложения в областта на 

свързаната мобилност и поради това 

представляват изключително важни 

трансгранични проекти за финансиране 

в рамките на настоящата програма. 

(26) Жизнеспособността на 

очакваното следващото поколение 

цифрови услуги, като например 

услугите и приложенията в областта на 

интернет на нещата, които се очаква да 

донесат значителни ползи в различните 

сектори и за обществото като цяло, ще 

изисква непрекъснато трансгранично 

покритие с мрежи 5G, по-специално с 

цел да се позволи на ползвателите и 

предметите да остават свързани, докато 

са в движение. При все това научните 

изследвания все по-често 

предупреждават за потенциалните 

рискове за здравето на хората и за 

околната среда, свързани с излагането 

на повсеместно, продължително и 

непрекъснато покритие на 

технологията 5G самостоятелно или 

в комбинация с други 

електромагнитни замърсители. 

Следователно, за да се гарантира 

защитата на общественото здраве и 

на околната среда, преди широкото 

разгръщане на технологията 5G 

следва да се приложи принципът на 

предпазливост, особено в области с 

голяма гъстота на населението и в 

чувствителни области. Пътните 

коридори и железопътните връзки обаче 

се очаква да бъдат ключови области в 

началния етап на новите приложения в 
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областта на свързаната мобилност и 

поради това представляват важни 

трансгранични проекти за финансиране 

в рамките на настоящата програма. 

Or. en 

 


