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7.12.2018 A8-0409/82 

Grozījums Nr.  82 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide  

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

Regulas priekšlikums 

3.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) Programmai būtu jāgarantē augsts 

pārredzamības līmenis, nodrošinot 

piekļuvi attiecīgajiem dokumentiem, jo 

īpaši gadījumos, kad projekti ietekmē vidi 

un cilvēka veselību. Projektu 

novērtēšanas procedūrā būtu jāņem vērā 

arī sociālie un kohēzijas kritēriji, jo īpaši 

tas, vai vietējās kopienas tos pieņem. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/83 

Grozījums Nr.  83 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide  

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

Regulas priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) Programmā energoefektivitāte ir 

būtisks elements un svarīgs apsvērums, 

pieņemot lēmumus par investīcijām 

Savienības enerģētikas infrastruktūrā 

saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XXX/XXX 

[Enerģētikas savienības pārvaldība]. 

Proti, tajā ir nostiprināts princips 

“energoefektivitāte pirmajā vietā”, kas 

nozīmē, ka pirms enerģētikas plānošanas 

un politikas un investīciju lēmumu 

pieņemšanas ir jāapsver, vai paredzētos 

plānošanas, politikas un investīciju 

pasākumus kopumā vai daļēji var aizstāt 

ar rentabliem, tehniski, ekonomiski un 

vidiski nekaitīgiem alternatīviem 

plānošanas, politikas un investīciju 

pasākumiem, kas vienlaikus joprojām 

nodrošina attiecīgo lēmumu mērķu 

sasniegšanu. 

Or. en 

Pamatojums 

Ar šo apsvērumu tiek ieviests princips “energoefektivitāte pirmajā vietā”, pamatojoties uz to, 

kas jau ir iekļauts Enerģētikas savienības pārvaldības regulā. 
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7.12.2018 A8-0409/84 

Grozījums Nr.  84 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide  

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

Regulas priekšlikums 

25. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Turklāt, ņemot vērā WiFi4EU 

iniciatīvas panākumus, Programmai būtu 

jāturpina atbalstīt bezmaksas, augstas 

kvalitātes, vietējas bezvadu savienotības 

nodrošināšanu vietējās sabiedriskās dzīves 

centros, tostarp struktūrās, kam ir 

sabiedriska misija, piemēram, publiskās 

iestādēs un sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšanas struktūrās, kā arī plašai 

sabiedrībai pieejamās vietās āra apstākļos, 

lai popularizētu ES digitālo vīziju vietējās 

kopienās. 

(25) Turklāt, ņemot vērā WiFi4EU 

iniciatīvas panākumus, Programmai būtu 

jāturpina atbalstīt bezmaksas, augstas 

kvalitātes, vietējas bezvadu savienotības 

nodrošināšanu vietējās sabiedriskās dzīves 

centros, tostarp struktūrās, kam ir 

sabiedriska misija, piemēram, publiskās 

iestādēs un sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšanas struktūrās, kā arī plašai 

sabiedrībai pieejamās vietās āra apstākļos, 

lai popularizētu ES digitālo vīziju vietējās 

kopienās. Vienlaikus būtu jāņem vērā 

iespējamais negatīvais iespaids, ko uz 

cilvēka veselību var atstāt 

elektromagnētiskais piesārņojums, lai 

varētu veikt detalizētus novērtējumus un 

noteikt, kur būtu jāatrodas, cik daudziem 

un cik spēcīgiem būtu jābūt vietējiem 

piekļuves punktiem. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/85 

Grozījums Nr.  85 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide  

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

Regulas priekšlikums 

26. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Lai gaidāmie nākamās paaudzes 

digitālie pakalpojumi, piemēram, lietu 

interneta pakalpojumi un lietotnes, kas 

radīs būtiskus ieguvumus dažādām nozarē 

un sabiedrībai kopumā, būtu dzīvotspējīgi, 

ir vajadzīgs nepārtraukts pārrobežu 

pārklājums ar 5G tīkliem, jo īpaši lai 

lietotājiem un priekšmetiem būtu iespēja 

saglabāt savienojumu ar internetu, 

atrodoties kustībā. Tomēr joprojām nav 

skaidrības par izmaksu dalīšanas 

scenārijiem saistībā ar 5G izvēršanu 

minētajās nozarēs, un dažās pamatjomās 

ir ļoti augsts iespējamas komerciālas 

izmantošanas risks. Paredzams, ka 

autoceļu koridori un dzelzceļa savienojumi 

būs galvenie jauno pirmā posma lietotņu 

objekti savienotas mobilitātes jomā, tāpēc 

tie ir būtiski pārrobežu projekti, kas 

finansējami atbilstoši šai Programmai. 

(26) Lai gaidāmie nākamās paaudzes 

digitālie pakalpojumi, piemēram, lietu 

interneta pakalpojumi un lietotnes, kas 

radīs būtiskus ieguvumus dažādām nozarē 

un sabiedrībai kopumā, būtu dzīvotspējīgi, 

ir vajadzīgs nepārtraukts pārrobežu 

pārklājums ar 5G tīkliem, jo īpaši lai 

lietotājiem un priekšmetiem būtu iespēja 

saglabāt savienojumu ar internetu, 

atrodoties kustībā. Tomēr zinātniskos 

pētījumos ir izteikti aizvien uzstājīgāki 

brīdinājumi par cilvēku veselības un vides 

potenciālo apdraudējumu, ko izraisa 

visaptveroša, ilgstoša un nepārtraukta 

atrašanās 5G tehnoloģijas pārklājuma 

ietekmē, gan atsevišķi, gan arī 

kombinācijā ar citiem 

elektromagnētiskajiem piesārņotājiem. 

Tāpēc, lai nodrošinātu sabiedrības 

veselības un vides aizsardzību, pirms 5G 

tehnoloģijas izvēršanas plašā mērogā ir 

jāievēro piesardzības princips, jo īpaši 

blīvi apdzīvotās un jūtīgās zonās. Tomēr 

paredzams, ka autoceļu koridori un 

dzelzceļa savienojumi būs galvenie jauno 

pirmā posma lietotņu objekti savienotas 

mobilitātes jomā, tāpēc tie ir svarīgi 

pārrobežu projekti, kas finansējami 

atbilstoši šai Programmai. 
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Or. en 

 

 


