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Pakeitimas 82 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas  

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3a) programa turėtų būti užtikrintas 

aukštas skaidrumo lygis suteikiant 

galimybę susipažinti su atitinkamais 

dokumentais, ypač tais atvejais, kai 

projektai turi įtakos aplinkai ir žmonių 

sveikatai. Projektų vertinimo procedūroje 

taip pat turėtų būti atsižvelgta į socialinius 

ir sanglaudos kriterijus, visų pirma į tai, 

kaip juos priima vietos bendruomenės. 

Or. en 
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Pakeitimas 83 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas  

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) programoje energijos vartojimo 

efektyvumas laikomas esminiu elementu 

ir pagrindiniu aspektu, į kurį turi būti 

atsižvelgta Sąjungoje priimant 

sprendimus dėl energetikos 

infrastruktūros pagal Reglamentą (ES) 

Nr. XXX/XXX [Energetikos sąjungos 

valdymas]. Mat jis įtvirtina principą 

„svarbiausia – energijos vartojimo 

efektyvumas“, o tai reiškia, kad, prieš 

atliekant bet kokį planavimą energetikos 

srityje ir priimant su politika ir 

investicijomis susijusius sprendimus, 

apsvarstoma, ar numatomos planavimo, 

politikos ir investicijų priemonės gali būti 

iš dalies ar visiškai pakeistos ekonomiškai 

efektyviomis, techniniu, ekonominiu ir 

aplinkosaugos požiūriais patikimomis 

alternatyviomis energijos vartojimo 

efektyvumo priemonėmis, sykiu 

užtikrinant, kad būtų pasiekti atitinkamų 

sprendimų tikslai. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šioje konstatuojamojoje dalyje nustatomas principas „svarbiausia – energijos vartojimo 

efektyvumas“, grindžiamas tuo, kas jau įtraukta į reglamentą dėl energetikos sąjungos 

valdymo. 
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Pakeitimas 84 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas  

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(25) be to, atsižvelgiant į sėkmingai 

įgyvendinamą iniciatyvą „WiFi4EU“, 

pagal programą ir toliau turėtų būti 

remiamas nemokamo, aukštos kokybės, 

vietos belaidžio ryšio tiekimas vietos 

visuomeninio gyvenimo centruose, 

įskaitant visuomeninės paskirties 

subjektus, kaip antai viešojo sektoriaus 

institucijas ir viešųjų paslaugų teikėjus, ir 

plačiajai visuomenei prieinamas lauko 

erdves, kad vietos bendruomenėse būtų 

skatinama Sąjungos skaitmeninės 

ekonomikos vizija; 

(25) be to, atsižvelgiant į sėkmingai 

įgyvendinamą iniciatyvą „WiFi4EU“, 

pagal programą ir toliau turėtų būti 

remiamas nemokamo, aukštos kokybės, 

vietos belaidžio ryšio tiekimas vietos 

visuomeninio gyvenimo centruose, 

įskaitant visuomeninės paskirties 

subjektus, kaip antai viešojo sektoriaus 

institucijas ir viešųjų paslaugų teikėjus, ir 

plačiajai visuomenei prieinamas lauko 

erdves, kad vietos bendruomenėse būtų 

skatinama Sąjungos skaitmeninės 

ekonomikos vizija. Kartu reikėtų tinkamai 

atsižvelgti į galimą neigiamą 

elektromagnetinės taršos poveikį žmonių 

sveikatai, kad būtų galima apdairiai 

įvertinti, kur turėtų būti įdiegti belaidės 

prieigos taškai, taip pat koks turi būti jų 

tankumas ir galingumas. 

Or. en 
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Pakeitimas 85 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas  

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(26) numatytų naujos kartos 

skaitmeninių paslaugų, tokių kaip daiktų 

interneto paslaugos ir taikomosios 

programos, kurios turėtų duoti didelės 

naudos įvairiuose sektoriuose ir apskritai 

visai visuomenei, gyvybingumui reikės 

nepertraukiamo tarpvalstybinio ryšio su 5G 

tinklais, pirmiausia siekiant leisti 

naudotojams ir objektams palaikyti ryšį 

judant. Tačiau 5G diegimo išlaidų 

pasidalijimo scenarijai šiuose sektoriuose 

lieka neaiškūs, o kai kuriose svarbiose 

srityse pastebima komercinio diegimo 

rizika yra labai didelė. Tikimasi, kad 

svarbiausios sritys pirmuoju naujų 

taikomųjų programų etapu susietojo 

susisiekimo srityje bus kelių koridoriai ir 

geležinkelių jungtys, todėl jos yra svarbūs 

tarpvalstybiniai finansavimo pagal šią 

programą projektai; 

(26) numatytų naujos kartos 

skaitmeninių paslaugų, tokių kaip daiktų 

interneto paslaugos ir taikomosios 

programos, kurios turėtų duoti didelės 

naudos įvairiuose sektoriuose ir apskritai 

visai visuomenei, gyvybingumui reikės 

nepertraukiamo tarpvalstybinio ryšio su 5G 

tinklais, pirmiausia siekiant leisti 

naudotojams ir objektams palaikyti ryšį 

judant. Tačiau moksliniais tyrimais vis 

labiau įspėjama dėl galimų paplitusio, 

ilgalaikio ir nepertraukiamo 5G 

technologijų – pačių vienų ar su kitais 

elektromagnetiniais teršalais – naudojimo 

poveikio pavojų žmogaus sveikatai ir 

aplinkai. Todėl, norint užtikrinti 

visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugą, 

prieš pradedant plačiai diegti 5G 

technologijas, ypač tankiai 

apgyvendintose ir pažeidžiamose 

vietovėse, reikėtų laikytis atsargumo 

principo. Vis dėlto tikimasi, kad pirmuoju 

naujų taikomųjų programų susietojo 

susisiekimo srityje etapu svarbiausios 

sritys bus kelių koridoriai ir geležinkelių 

jungtys, todėl jos yra svarbūs 

tarpvalstybiniai finansavimo pagal šią 

programą projektai. 

Or. en 

 


