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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) Programm peaks tagama 

läbipaistvuse kõrge taseme, võimaldades 

juurdepääsu asjakohastele 

dokumentidele, eelkõige juhul, kui 

projektid mõjutavad keskkonda ja 

inimeste tervist. Projektide 

hindamismenetluses tuleks samujti võtta 

arvesse sotsiaal- ja 

ühtekuuluvuskriteeriume ning eelkõige 

kohalike kogukondade nõusolekut. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Programmis käsitletakse 

energiatõhusust üliolulise elemendina, 

mis on liidu energiataristut käsitlevates 

määruse (EL) nr XXX/XXX [energialiidu 

juhtimine] kohastes investeerimisotsustes 

otsustava tähtsusega. Eelkõige 

sätestatakse selles põhimõte, mis seab 

esikohale energiatõhususe, mis tähendab, 

et enne energiaga seotud planeerimis-, 

poliitika- ja -investeerimisotsuste tegemist 

tuleks kaaluda, kas kulutõhusad ning 

tehniliselt, majanduslikult ja 

keskkonnaohutuse seisukohast sobivad 

alternatiivsed energiatõhususe meetmed 

võiksid kavandatavaid planeerimis-, 

poliitika- ja investeerimismeetmeid 

täielikult või osaliselt asendada, nii et 

vastavate otsuste eesmärgid ikkagi 

saavutatakse. 

Or. en 

Selgitus 

Käesoleva põhjendusega lisatakse energiatõhususe esikohale seadmise põhimõte, mis on juba 

lisatud energialiidu juhtimist käsitlevasse määrusesse. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Algatuse WiFi4EU edule tuginedes 

tuleks programmi raames ka edaspidi 

toetada kvaliteetset tasuta ja traadita 

internetiühendust kohalikes avaliku elu 

keskustes, sealhulgas sellistes avaliku 

sektori ülesandeid täitvates üksustes nagu 

riigiasutused, avalike teenuste pakkujad ja 

avalikkusele ligipääsetavad välialad, et 

suurendada liidu digitaalset kohalolu 

kohalikes kogukondades. 

(25) Algatuse WiFi4EU edule tuginedes 

tuleks programmi raames ka edaspidi 

toetada kvaliteetset tasuta ja traadita 

internetiühendust kohalikes avaliku elu 

keskustes, sealhulgas sellistes avaliku 

sektori ülesandeid täitvates üksustes nagu 

riigiasutused, avalike teenuste pakkujad ja 

avalikkusele ligipääsetavad välialad, et 

suurendada liidu digitaalset kohalolu 

kohalikes kogukondades. Samal ajal tuleks 

nõuetekohaselt arvesse võtta 

elektromagnetilise saaste võimalikku 

negatiivset mõju inimeste tervisele, 

hinnates hoolikalt, millisesse keskkonda, 

kui palju ja millise võimsusega kohalikke 

tasuta traadita side juurdepääsupunkte 

rajada. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 26 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) Selleks et järgmise eeldatava 

põlvkonna digiteenused (näiteks asjade 

internet ja rakendused, mis peaksid tooma 

märkimisväärset kasu eri sektoritele ja 

kogu ühiskonnale) oleksid elujõulised, on 

vaja katkematut piiriülest hõlmatust 5G-

võrkudega, pidades eelkõige silmas seda, et 

kasutajatele ja seadmetele oleks 

internetiühendus tagatud ka siis, kui nad 

ühest kohast teise liiguvad. Samas on 

endiselt selgusetu, kuidas jagada 5G-

süsteemide kasutuselevõtu kulusid 

kõnealuste sektorite vahel, ja 

kommertskasutusega kaasnevad riskid on 

mõnes valdkonnas väga suured. 

Ühendatud liikuvuse valdkonna uute 

rakenduste esimese etapi põhiteemad on 

maanteekoridorid ja raudteeühendused, 

mistõttu kuuluvad need esmatähtsad 

piiriülesed projektid programmi alusel 

rahastamisele. 

(26) Selleks et järgmise eeldatava 

põlvkonna digiteenused (näiteks asjade 

internet ja rakendused, mis peaksid tooma 

märkimisväärset kasu eri sektoritele ja 

kogu ühiskonnale) oleksid elujõulised, on 

vaja katkematut piiriülest hõlmatust 5G-

võrkudega, pidades eelkõige silmas seda, et 

kasutajatele ja seadmetele oleks 

internetiühendus tagatud ka siis, kui nad 

ühest kohast teise liiguvad. Teaduslike 

uuringute tulemused hoiatavad meid aga 

järjest sagedamini, et pidev, pikaajaline ja 

alaline 5G tehnoloogia mõjuväljas 

viibimine ja selle koosmõju muu 

elektromagnetilise saaste allikatega võib 

inimeste tervist ja keskkonda kahjustada. 

Seepärast tuleks rahvatervise ja 

keskkonna kaitse tagamiseks järgida 

eelkõige suure asustustihedusega ja 

tundlikel aladel ettevaatuspõhimõtet, enne 

kui 5G tehnoloogia ulatuslikult 

kasutusele võetakse. Ühendatud liikuvuse 

valdkonna uute rakenduste esimese etapi 

põhiteemad on siiski maanteekoridorid ja 

raudteeühendused, mistõttu kuuluvad need 

tähtsad piiriülesed projektid programmi 

alusel rahastamisele. 

Or. en 

 


