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7.12.2018 A8-0409/82 

Predlog spremembe  82 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

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

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3a) Program bi moral zagotavljati 

visoko raven preglednosti z 

zagotavljanjem dostopa do ustreznih 

dokumentov, zlasti v primerih, ko projekti 

vplivajo na okolje in zdravje ljudi. Pri 

postopku ocenjevanja projektov bi bilo 

treba upoštevati tudi socialna in 

kohezijska merila ter zlasti mnenje 

lokalnih skupnosti. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/83 

Predlog spremembe  83 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

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

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) V programu je v skladu z uredbo 

(EU) XXX/XXX [o upravljanju energetske 

unije] energijska učinkovitost 

obravnavana kot bistveni element in 

ključni premislek za naložbene odločitve o 

energijski infrastrukturi v Uniji. V 

navedeni uredbi je tako opredeljeno 

načelo „najprej energijska učinkovitost“, 

kar pomeni, da bi bilo treba pred 

sprejetjem odločitev glede energetskega 

načrtovanja, politike in naložb preučiti, 

ali bi lahko stroškovno učinkoviti ter 

tehnično, gospodarsko in okoljsko 

sprejemljivi alternativni ukrepi za 

energijsko učinkovitost v celoti ali delno 

nadomestili predvidene ukrepe na 

področju načrtovanja, politike in naložb, 

hkrati pa še vedno uresničili cilje 

posameznih odločitev. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta uvodna izjava uvaja načelo „najprej energetska učinkovitost“ in se zgleduje po tem, kar je 

že vključeno v uredbo o upravljanju energetske unije. 
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7.12.2018 A8-0409/84 

Predlog spremembe  84 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope 

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

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 25 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(25) Poleg tega bi moral na podlagi 

uspeha pobude WiFi4EU program še 

naprej podpirati zagotavljanje brezplačne, 

visokokakovostne, lokalne brezžične 

povezljivosti v središčih lokalnega javnega 

življenja, vključno s subjekti z javnim 

poslanstvom, kot so javni organi in 

ponudniki javnih storitev, ter na mestih na 

prostem, dostopnih širši javnosti, da bi se 

digitalna vizija Unije spodbujala v lokalnih 

skupnostih. 

(25) Poleg tega bi moral na podlagi 

uspeha pobude WiFi4EU program še 

naprej podpirati zagotavljanje brezplačne, 

visokokakovostne, lokalne brezžične 

povezljivosti v središčih lokalnega javnega 

življenja, vključno s subjekti z javnim 

poslanstvom, kot so javni organi in 

ponudniki javnih storitev, ter na mestih na 

prostem, dostopnih širši javnosti, da bi se 

digitalna vizija Unije spodbujala v lokalnih 

skupnostih. Hkrati bi bilo treba ustrezno 

upoštevati morebitne negativne vplive 

elektromagnetnega onesnaževanja na 

zdravje ljudi, da bi se lahko izvedla 

temeljita ocena za določitev lokacije ter 

števila in moči brezžičnih lokalnih točk 

dostopa. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/85 

Predlog spremembe  85 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope  

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

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 26 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) Za donosnost predvidenih digitalnih 

storitev nove generacije, kakršne so 

storitve in aplikacije interneta stvari, ki naj 

bi prinesle znatne koristi raznim sektorjem 

in družbi kot celoti, bo potrebna 

neprekinjena čezmejna pokritost z omrežji 

5G, zlasti da se uporabnikom in napravam 

omogoči, da ostanejo povezani tudi na poti. 

Vendar pa scenariji delitve stroškov za 

vzpostavitev 5G v teh sektorjih še vedno 

niso jasni, zaznana tveganja komercialne 

uporabe na nekaterih ključnih področjih 

pa so zelo visoka. V prvi fazi novih 

aplikacij na področju povezane mobilnosti 

naj bi bili cestni koridorji in železniške 

povezave ključni ter bi torej pomenili 

bistvene čezmejne projekte za financiranje 

na podlagi tega programa. 

(26) Za donosnost predvidenih digitalnih 

storitev nove generacije, kakršne so 

storitve in aplikacije interneta stvari, ki naj 

bi prinesle znatne koristi raznim sektorjem 

in družbi kot celoti, bo potrebna 

neprekinjena čezmejna pokritost z omrežji 

5G, zlasti da se uporabnikom in napravam 

omogoči, da ostanejo povezani tudi na poti. 

Vendar znanstvene raziskave vse bolj 

opozarjajo na morebitna tveganja za 

zdravje ljudi in okolje zaradi 

izpostavljenosti razširjeni, dolgotrajni in 

neprekinjeni pokritosti tehnologije 5G 

same po sebi ter v kombinaciji z drugimi 

elektromagnetnimi onesnaževali. Zato bi 

bilo treba za zagotovitev zaščite javnega 

zdravja in okolja pred obsežnim 

uvajanjem tehnologije 5G uporabiti 

previdnostno načelo, zlasti na območjih 

visoke gostote prebivalstva in občutljivih 

območjih. Vendar naj bi bili v prvi fazi 

novih aplikacij na področju povezane 

mobilnosti cestni koridorji in železniške 

povezave ključni ter bi torej pomenili 

pomembne čezmejne projekte za 

financiranje na podlagi tega programa. 

Or. en 

 


