
 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0409/82 

Módosítás  82 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A programnak magas fokú 

átláthatóságot kell biztosítania a 

vonatkozó dokumentumok – különösen a 

környezetet és az emberi egészséget érintő 

projektek esetében történő – 

hozzáférhetővé tételével. A projektek 

értékelési eljárásának a szociális és 

kohéziós kritériumokat, és különösképpen 

a helyi közösségi szintű elfogadottságot is 

figyelembe kell vennie. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0409/83 

Módosítás  83 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A program az 

energiahatékonyságot az (EU) 

XXXX/XXX [energiaunió irányításáról 

szóló rendelet]-nek megfelelően az 

unióbeli energiainfrastruktúrákkal 

kapcsolatos beruházási döntések alapvető 

elemének és kulcstényezőjének tekinti. 

Alapelvként rögzíti az 

„energiahatékonyság elsődlegességének” 

elvét, ami azt jelenti, hogy az energetikai 

tervezési, szakpolitikai és beruházási 

döntések meghozatala előtt meg kell 

fontolni, hogy az előirányzott tervezési, 

szakpolitikai és beruházási intézkedések 

részben vagy egészben felválthatók-e 

költséghatékony, valamint technikai, 

gazdasági és környezetvédelmi 

szempontból megfelelő alternatív 

energiahatékonysági intézkedésekkel, az 

egyes döntések céljainak elérése mellett. 

Or. en 

Indokolás 

E preambulumbekezdés, melynek alapjául az energiaunió irányításáról szóló rendeletben már 

megfogalmazott gondolatok szolgálnak, bevezeti az „energiahatékonyság elsődlegességének” 

elvét. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0409/84 

Módosítás  84 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) Ezenkívül a WiFi4EU 

kezdeményezés sikerére építve a 

programnak folytatnia kell az ingyenes és 

jó minőségű helyi vezeték nélküli 

konnektivitás biztosításának támogatását a 

helyi közéleti központokban, az állami 

hatóságok és a közszolgáltatók területén, 

valamint a közterületeken is, annak 

érdekében, hogy az Unió digitális víziója 

megvalósulhasson a helyi közösségekben. 

(25) Ezenkívül a WiFi4EU 

kezdeményezés sikerére építve a 

programnak folytatnia kell az ingyenes és 

jó minőségű helyi vezeték nélküli 

konnektivitás biztosításának támogatását a 

helyi közéleti központokban, az állami 

hatóságok és a közszolgáltatók területén, 

valamint a közterületeken is, annak 

érdekében, hogy az Unió digitális víziója 

megvalósulhasson a helyi közösségekben. 

Ugyanakkor kellő figyelmet kell fordítani 

az elektromágneses szennyezés emberi 

egészségre gyakorolt lehetséges negatív 

hatásaira, hogy így körültekintően 

lehessen értékelni a vezeték nélküli helyi 

hozzáférési pontok telepítési helyszíneit, 

sűrűségét, illetve azt, hogy milyen 

teljesítménnyel rendelkezzenek. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0409/85 

Módosítás  85 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) Ahhoz hogy a tervezett következő 

generációs digitális szolgáltatások (például 

a több különböző ágazat és a társadalom 

egésze számára jelentős előnyöket biztosító 

dolgok internetével kapcsolatos 

szolgáltatások és alkalmazások) 

életképesek legyenek, határon átnyúló és 

megszakításmentes 5G hálózati 

lefedettségre lesz szükség, amely lehetővé 

teszi a felhasználók és az eszközök 

számára, hogy pillanatnyi helyüktől 

függetlenül kapcsolódhassanak 

egymáshoz. Ugyanakkor az 5G 

bevezetésével kapcsolatos 

költségmegosztási forgatókönyvek 

egyelőre nem tisztázottak, és a 

kereskedelmi alkalmazás tekintetében 

érzékelt kockázat mértéke egyes fontos 

területeken igen magas. Az összekapcsolt 

mobilitás első fázisában az alkalmazások 

legfontosabb színterét várhatóan a közúti 

folyosók és a vasúti összeköttetések 

jelentik majd: ezek tehát létfontosságú, a 

program által finanszírozandó határon 

átnyúló projektek. 

(26) Ahhoz hogy a tervezett következő 

generációs digitális szolgáltatások (például 

a több különböző ágazat és a társadalom 

egésze számára várhatóan jelentős 

előnyöket biztosító dolgok internetével 

kapcsolatos szolgáltatások és 

alkalmazások) életképesek legyenek, 

határon átnyúló és megszakításmentes 5G 

hálózati lefedettségre lesz szükség, amely a 

kapcsolódást a felhasználók és az eszközök 

számára pillanatnyi helyüktől függetlenül 

lehetővé teszi. A tudományos kutatások 

mindazonáltal egyre gyakrabban 

figyelmeztetnek arra, hogy az 5G 

technológia mindenhol jelenlevő, hosszú 

távú és folyamatos lefedettségének való 

kitettség önmagában és más 

elektromágneses szennyezőkkel 

együttesen potenciális kockázatokat jelent 

az emberi egészségre és a környezetre. 

Ezért a közegészség és a környezet 

védelmének biztosítása érdekében az 5G 

technológia széles körben történő 

bevezetése előtt alkalmazni kell az 

elővigyázatosság elvét, különösen ami a 

sűrűn lakott és érzékeny területeket illeti. 

Az összekapcsolt mobilitás első fázisában 

az alkalmazások legfontosabb színterét 

azonban várhatóan a közúti folyosók és a 

vasúti összeköttetések jelentik majd: ezek 

tehát fontos, a program által 

finanszírozandó határon átnyúló projektek. 
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