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7.12.2018 A8-0409/82 

Pozmeňujúci návrh  82 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3a) Program by mal zaručiť vysokú 

úroveň transparentnosti poskytnutím 

prístupu k príslušným dokumentom, 

najmä v prípadoch, keď projekty majú 

vplyv na životné prostredie a ľudské 

zdravie. V postupe posudzovania projektov 

by sa mali zohľadniť aj sociálne kritériá a 

kritériá súdržnosti, a najmä prijatie zo 

strany miestnych komunít. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/83 

Pozmeňujúci návrh  83 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4a) Program považuje energetickú 

efektívnosť za kľúčový prvok a kľúčovú 

úlohu pri investičných rozhodnutiach o 

energetickej infraštruktúre v Únii v súlade 

s nariadením (EÚ) č. XXX/XXX [riadenie 

energetickej únie]. Konkrétne zakotvuje 

zásadu prvoradosti energetickej 

efektívnosti, ktorá znamená, že pred 

prijatím rozhodnutí v oblasti 

energetického plánovania, politiky a 

investícií je potrebné zvážiť, či by 

nákladovo efektívne a technicky, 

hospodársky a environmentálne vhodné 

alternatívne opatrenia v oblasti 

energetickej efektívnosti mohli úplne 

alebo čiastočne nahradiť zamýšľané 

opatrenia v oblasti plánovania, politiky a 

investícií pri súčasnom dosiahnutí 

pôvodných cieľov príslušných rozhodnutí. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Týmto odôvodnením sa zavádza zásada prvoradosti energetickej efektívnosti a vychádza sa z 

toho, čo je už zahrnuté v nariadení o riadení energetickej únie. 
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7.12.2018 A8-0409/84 

Pozmeňujúci návrh  84 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(25) Navyše, nadväzujúc na úspešnosť 

iniciatívy WiFi4EU by sa v rámci 

programu malo naďalej podporovať 

poskytovanie bezplatného 

vysokokvalitného miestneho bezdrôtového 

pripojenia v centrách miestneho verejného 

života vrátane subjektov s verejným 

poslaním, akými sú orgány verejnej moci 

a poskytovatelia verejných služieb, ako aj 

vonkajšie priestory prístupné širokej 

verejnosti, s cieľom podporiť digitálnu 

víziu Únie v miestnych komunitách. 

(25) Navyše, nadväzujúc na úspešnosť 

iniciatívy WiFi4EU by sa v rámci 

programu malo naďalej podporovať 

poskytovanie bezplatného 

vysokokvalitného miestneho bezdrôtového 

pripojenia v centrách miestneho verejného 

života vrátane subjektov s verejným 

poslaním, akými sú orgány verejnej moci 

a poskytovatelia verejných služieb, ako aj 

vonkajšie priestory prístupné širokej 

verejnosti, s cieľom podporiť digitálnu 

víziu Únie v miestnych komunitách. 

Súčasne by sa mali náležite zohľadňovať 

možné negatívne vplyvy 

elektromagnetického znečistenia na 

ľudské zdravie, aby bolo možné vykonať 

starostlivé posúdenia s cieľom určiť, kam 

by sa mali umiestniť bezdrôtové 

prístupové body, koľko by ich malo byť 

a ako by mali byť výkonné. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/85 

Pozmeňujúci návrh  85 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(26) Životaschopnosť predpokladaných 

digitálnych služieb novej generácie ako sú 

služby a aplikácie internetu vecí, ktoré 

majú priniesť značné výhody do rôznych 

odvetví a aj pre spoločnosť ako celok, si 

bude vyžadovať nepretržité cezhraničné 

pokrytie sieťami 5G, najmä aby sa pre 

používateľov a predmety umožnil prístup 

k pripojeniu aj v pohybe. Možnosti 

rozdelenia nákladov pri zavádzaní sietí 5G 

v týchto odvetviach však zostávajú nejasné 

a predpokladané riziká ich komerčného 

zavádzania v niektorých kľúčových 

oblastiach sú veľmi vysoké. Očakáva sa, 

že cestné koridory a vlakové spojenia budú 

kľúčovými oblasťami pre prvú fázu nových 

aplikácií v oblasti prepojenej mobility, 

a preto predstavujú dôležité cezhraničné 

projekty na financovanie v rámci tohto 

programu. 

(26) Životaschopnosť predpokladaných 

digitálnych služieb novej generácie ako sú 

služby a aplikácie internetu vecí, ktoré 

majú priniesť značné výhody do rôznych 

odvetví a aj pre spoločnosť ako celok, si 

bude vyžadovať nepretržité cezhraničné 

pokrytie sieťami 5G, najmä aby sa pre 

používateľov a predmety umožnil prístup 

k pripojeniu aj v pohybe. Vedecké 

výskumy však čoraz viac varujú pred 

potenciálnymi rizikami pre ľudské zdravie 

a životné prostredie vyplývajúcimi 

z vystavenia všadeprítomnému, 

dlhodobému a neprerušovanému pokrytiu 

technológiou 5G, či už samotnou alebo 

v kombinácii s iným elektromagnetickým 

znečistením. Aby sa preto zaistila ochrana 

verejného zdravia a životného prostredia, 

mala by sa pred extenzívnym zavádzaním 

technológie 5G uplatňovať zásada 

predbežnej opatrnosti, najmä v oblastiach 

s vysokou hustotou osídlenia a v citlivých 

oblastiach. Očakáva sa však, že cestné 

koridory a vlakové spojenia budú 

kľúčovými oblasťami pre prvú fázu nových 

aplikácií v oblasti prepojenej mobility, a 

preto predstavujú dôležité cezhraničné 

projekty na financovanie v rámci tohto 

programu. 

Or. en 
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