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7.12.2018 A8-0409/82 

Poprawka  82 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) Program powinien gwarantować 

wysoki poziom przejrzystości, zapewniając 

dostęp do istotnych dokumentów, 

zwłaszcza w przypadku projektów 

mających wpływ na środowisko i zdrowie 

ludzi. Procedura oceny projektów 

powinna uwzględniać kryteria społeczne i 

kryteria w zakresie spójności, a zwłaszcza 

aprobatę lokalnych społeczności. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/83 

Poprawka  83 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) Program uznaje efektywność 

energetyczną za kluczowy element oraz 

zasadniczy czynnik do rozważenia w 

decyzjach inwestycyjnych dotyczących 

infrastruktury energetycznej w Unii 

zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 

XXX/XXX [w sprawie zarządzania unią 

energetyczną]. Przyjmuje on więc zasadę 

„efektywność energetyczna przede 

wszystkim”, co oznacza, że przed 

podjęciem decyzji dotyczących 

planowania, polityki i inwestycji należy 

przeanalizować, czy racjonalne pod 

względem kosztów, a także pod względem 

technicznym, ekonomicznym i 

ekologicznym alternatywne rozwiązania z 

dziedziny efektywności energetycznej 

mogą w całości lub w części zastąpić 

środki przewidziane w planowaniu, 

polityce i inwestycjach, a przy tym 

umożliwić realizację celów danych decyzji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejszy motyw wprowadza zasadę efektywności energetycznej przede wszystkim i jest 

inspirowany tym, co już zawarto w rozporządzeniu w sprawie zarządzania unią energetyczną. 
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7.12.2018 A8-0409/84 

Poprawka  84 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Ponadto, wykorzystując sukces 

realizacji inicjatywy WiFi4EU, w ramach 

programu należy nadal wspierać 

zapewnianie bezpłatnej, wysokiej jakości 

lokalnej łączności bezprzewodowej 

w ośrodkach lokalnego życia publicznego, 

z uwzględnieniem podmiotów pełniących 

misję publiczną, takich jak organy 

publiczne i dostawcy usług publicznych, 

jak również w przestrzeniach 

zewnętrznych dostępnych publicznie, 

w celu promowania unijnej wizji cyfrowej 

w społecznościach lokalnych. 

(25) Ponadto, wykorzystując sukces 

realizacji inicjatywy WiFi4EU, w ramach 

programu należy nadal wspierać 

zapewnianie bezpłatnej, wysokiej jakości 

lokalnej łączności bezprzewodowej 

w ośrodkach lokalnego życia publicznego, 

z uwzględnieniem podmiotów pełniących 

misję publiczną, takich jak organy 

publiczne i dostawcy usług publicznych, 

jak również w przestrzeniach 

zewnętrznych dostępnych publicznie, 

w celu promowania unijnej wizji cyfrowej 

w społecznościach lokalnych. 

Jednocześnie należy odpowiednio 

uwzględnić ewentualny negatywny wpływ 

zanieczyszczenia elektromagnetycznego 

na zdrowie ludzi, aby można było 

przeprowadzić staranne oceny w celu 

określenia, gdzie należy umieścić lokalne 

punkty dostępu bezprzewodowego, ich 

liczby oraz mocy. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/85 

Poprawka  85 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) Rentowność przewidywanych 

kolejnych generacji usług cyfrowych, 

takich jak usługi i aplikacje internetu 

rzeczy, które mają przynieść znaczne 

korzyści w różnych sektorach i dla całego 

społeczeństwa, będzie wymagać 

nieprzerwanego transgranicznego zasięgu 

sieci 5G, w szczególności w celu 

umożliwienia użytkownikom 

i przedmiotom zachowania połączenia 

w trakcie podróży. Jednocześnie niejasne 

pozostają scenariusze dotyczące podziału 

kosztów wdrożenia systemów 5G we 

wszystkich tych sektorach, a postrzegane 

ryzyko związane z ich komercyjnym 
wdrożeniem w niektórych kluczowych 

obszarach jest bardzo wysokie. Oczekuje 

się, iż korytarze drogowe i połączenia 

kolejowe będą kluczowymi obszarami dla 

pierwszej fazy nowych zastosowań 

w dziedzinie mobilności opartej na sieci, 

a zatem stanowią one kluczowe projekty 

transgraniczne w kontekście finansowania 

w ramach tego programu. 

(26) Rentowność przewidywanych 

kolejnych generacji usług cyfrowych, 

takich jak usługi i aplikacje internetu 

rzeczy, które mają przynieść znaczne 

korzyści w różnych sektorach i dla całego 

społeczeństwa, będzie wymagać 

nieprzerwanego transgranicznego zasięgu 

sieci 5G, w szczególności w celu 

umożliwienia użytkownikom 

i przedmiotom zachowania połączenia 

w trakcie podróży. Jednakże naukowcy 

coraz częściej ostrzegają przed 

potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia 

ludzi i środowiska wynikającym z 

długotrwałego narażenia na 

wszechobecną technologię 5G o 

nieprzerwanym dostępie, na nią samą 

oraz połączoną z innymi 

zanieczyszczeniami 

elektromagnetycznymi. Dlatego też, aby 

zapewnić ochronę zdrowia publicznego i 

środowiska, przed ekstensywnym 
wdrożeniem technologii 5G należy 

stosować zasadę ostrożności, zwłaszcza na 
obszarach o wysokiej gęstości zaludnienia 

i obszarach mających szczególnie 

newralgiczny charakter. Jednak oczekuje 

się, iż korytarze drogowe i połączenia 

kolejowe będą kluczowymi obszarami dla 

pierwszej fazy nowych zastosowań 

w dziedzinie mobilności opartej na sieci, 

a zatem stanowią one ważne projekty 
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transgraniczne w kontekście finansowania 

w ramach tego programu. 

Or. en 

 


