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A8-0409/86

Pozměňovací návrh 86
Dario Tamburrano, Rosa D'Amato
za skupinu EFDD
Zpráva
Marian-Jean Marinescu
Zřízení Nástroje pro propojení Evropy
(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))

A8-0409/2018

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29) Opatření přispívající k projektům
společného zájmu v oblasti infrastruktury
pro digitální konektivitu musí zavádět
technologie, které jsou pro konkrétní
projekt nejvhodnější, a přitom vykazují
nejlepší poměr mezi nejmodernějšími
technologiemi co do kapacity toku dat,
bezpečnosti přenosu, odolnosti sítě
a nákladové efektivnosti a v pracovních
programech by jim měl být dávána
přednost s přihlédnutím ke kritériím
stanoveným v tomto nařízení. Zavádění sítí
s velmi vysokou kapacitou může zahrnovat
pasivní infrastrukturu v zájmu
maximalizace socioekonomických
a environmentálních přínosů. Při určování
priorit se zohlední potenciální pozitivní
vedlejší účinky, pokud jde o konektivitu,
například může-li realizovaný projekt
zlepšit ekonomické opodstatnění dalšího
zavádění v budoucnu, což povede
k dalšímu pokrytí území a obyvatelstva
v oblastech, na něž se dosud nedostalo.

(29) Opatření přispívající k projektům
společného zájmu v oblasti infrastruktury
pro digitální konektivitu musí zavádět
nejdostupnější technologie z hlediska
lidského zdraví a ochrany životního
prostředí, které vykazují nejlepší poměr
mezi nejmodernějšími technologiemi co
do kapacity toku dat, bezpečnosti přenosu,
odolnosti sítě, kybernetické
bezpečnosti, nákladové efektivnosti a
sociální návratnosti a v pracovních
programech by jim měl být dávána
přednost s přihlédnutím ke kritériím
stanoveným v tomto nařízení. Zavádění sítí
s velmi vysokou kapacitou může zahrnovat
pasivní infrastrukturu v zájmu
maximalizace socioekonomických
a environmentálních přínosů. Při určování
priorit se zohlední potenciální pozitivní
vedlejší účinky, pokud jde o konektivitu,
například může-li realizovaný projekt
zlepšit ekonomické opodstatnění dalšího
zavádění v budoucnu, což povede
k dalšímu pokrytí území a obyvatelstva
v oblastech, na něž se dosud nedostalo.
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A8-0409/87

Pozměňovací návrh 87
Dario Tamburrano, Rosa D'Amato
za skupinu EFDD
Zpráva
Marian-Jean Marinescu
Zřízení Nástroje pro propojení Evropy
(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))

A8-0409/2018

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
1a.
Projekty společného zájmu v
oblasti infrastruktury pro digitální
konektivitu splňují níže uvedená kritéria:
a) opírají se o zásadu předběžné
opatrnosti a o zásadu, že v případě
potenciálního nebezpečí pro lidské zdraví
nebo zdraví zvířat či rostlin nebo na
ochranu životního prostředí by mělo být
přijato preventivní opatření;
b) přispívají ke konkrétnímu cíli
uvedenému v čl. 3 odst. 2 písm. c);
c) zavádějí nejlepší dostupnou technologii
a současně nabízejí nejlepší možnou
rovnováhu z hlediska kapacity toku údajů,
bezpečnosti přenosu, odolnosti sítě,
kybernetické bezpečnosti, ochrany zdraví
a životního prostředí, nákladové
efektivnosti a sociální návratnosti;
Or. en
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A8-0409/88

Pozměňovací návrh 88
Dario Tamburrano, Rosa D'Amato
za skupinu EFDD
Zpráva
Marian-Jean Marinescu
Zřízení Nástroje pro propojení Evropy
(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))

A8-0409/2018

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. a
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)
přednost mají opatření přispívající
k přístupu k sítím s velmi vysokou
kapacitou, které jsou schopny poskytnout
gigabitové připojení socioekonomickým
aktérům, a to s přihlédnutím k roli
socioekonomických aktérů, významu
digitálních služeb a aplikací, které se
budou moci díky základní konektivitě
realizovat, a potenciálním
socioekonomickým přínosům pro občany,
podniky a místní komunity, včetně
potenciálních pozitivních vedlejších účinků
na konektivitu v souladu s částí V přílohy;

a)
přednost mají opatření přispívající
k přístupu k sítím s velmi vysokou
kapacitou, které jsou schopny poskytnout ,
socioekonomickým aktérům gigabitové
připojení, včetně 5G nebo jiného
nejmodernějšího mobilního připojení.
Kromě úlohy socioekonomických aktérů se
přitom přihlíží ke globální
konkurenceschopnosti Unie a její
schopnosti absorbovat investice, k
významu digitálních služeb a aplikací,
které se budou moci díky základní
konektivitě realizovat, a potenciálním
socioekonomickým přínosům pro občany,
podniky a místní komunity, včetně
potenciálních pozitivních vedlejších účinků
na konektivitu, jakož i nejlepších
bezpečnostních standardů s ohledem na
lidské zdraví a ochranu životního
prostředí v souladu s částí V přílohy;
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A8-0409/89

Pozměňovací návrh 89
Dario Tamburrano, Rosa D'Amato
za skupinu EFDD
Zpráva
Marian-Jean Marinescu
Zřízení Nástroje pro propojení Evropy
(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))

A8-0409/2018

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. c
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)
u opatření přispívajících k zavádění
systémů 5G je prioritou zavádění koridorů
5G podél hlavních pozemních dopravních
tras, včetně transevropských dopravních
sítí. Rovněž se zohlední míra, do jaké
opatření přispívá k zajištění pokrytí podél
velkých dopravních cest, aby se umožnilo
nepřerušované poskytování synergických
digitálních služeb a současně se
maximalizovaly potenciální pozitivní
vedlejší účinky pro území a obyvatelstvo
v sousedství oblasti zavádění projektu.
Orientační seznam projektů, které by
mohly využít podpory, je obsažen v části
V přílohy;

c)
u opatření přispívajících k zavádění
systémů 5G je prioritou zavádění koridorů
5G podél hlavních pozemních dopravních
tras, včetně transevropských dopravních
sítí, a socioekonomických uzlů. Rovněž se
zohlední míra, do jaké opatření přispívá
k zajištění pokrytí podél velkých
dopravních cest, aby se umožnilo
nepřerušované poskytování synergických
digitálních služeb a současně se
maximalizovaly potenciální pozitivní
vedlejší účinky a minimalizovaly obavy s
ohledem na zdraví a životní prostředí pro
území a obyvatelstvo v sousedství oblasti
zavádění projektu. Orientační seznam
projektů, které by mohly využít podpory, je
obsažen v části V přílohy;
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A8-0409/90

Pozměňovací návrh 90
Dario Tamburrano, Rosa D'Amato
za skupinu EFDD
Zpráva
Marian-Jean Marinescu
Zřízení Nástroje pro propojení Evropy
(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))

A8-0409/2018

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. e
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)
v případě pokrytí sítěmi s velmi
vysokou kapacitou mají přednost opatření
přispívající k pokrytí území a obyvatelstva,
a to v nepřímé úměře k intenzitě grantové
podpory, která by byla nutná k realizaci
projektu ve srovnání s platnými
maximálními sazbami spolufinancování
podle článku 14. Rovněž se zohlední,
nakolik opatření přispívá k zajištění
globálního pokrytí daného území
a obyvatel v rámci konkrétní oblasti
zavádění projektu, a současně se
maximalizují potenciální pozitivní vedlejší
účinky pro území a obyvatelstvo
v sousedství oblasti zavádění projektu;

e)
v případě pokrytí sítěmi s velmi
vysokou kapacitou mají přednost opatření
přispívající k pokrytí území a obyvatelstva,
a to v nepřímé úměře k intenzitě grantové
podpory, která by byla nutná k realizaci
projektu ve srovnání s platnými
maximálními sazbami spolufinancování
podle článku 14. Rovněž se zohlední,
nakolik opatření přispívá k zajištění
globálního pokrytí daného území a
obyvatel v rámci konkrétní oblasti
zavádění projektu, a současně se
maximalizují potenciální pozitivní vedlejší
účinky a minimalizují obavy s ohledem na
zdraví a životní prostředí pro území a
obyvatelstvo v sousedství oblasti zavádění
projektu;
Or. en
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A8-0409/91

Pozměňovací návrh 91
Dario Tamburrano, Rosa D'Amato
za skupinu EFDD
Zpráva
Marian-Jean Marinescu
Zřízení Nástroje pro propojení Evropy
(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))

A8-0409/2018

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.
V odvětví energetiky jsou způsobilá
pro získání finanční pomoci podle tohoto
nařízení tato opatření:

3.
V odvětví energetiky jsou způsobilá
pro získání finanční pomoci podle tohoto
nařízení tato opatření:

a)
opatření týkající se projektů
společného zájmu stanovených v článku 14
nařízení (EU) č. 347/2013;

a)
opatření týkající se projektů
společného zájmu stanovených v článku 14
nařízení (EU) č. 347/2013 a spadající do
kategorie energetické infrastruktury
vymezené v jeho příloze II bodě 1;

b)
opatření na podporu přeshraničních
projektů v oblasti obnovitelné energie,
včetně jejich koncepce, jak jsou vymezeny
v části IV přílohy tohoto nařízení, jsou-li
splněny podmínky stanovené v článku 7
tohoto nařízení.

b)
opatření na podporu přeshraničních
projektů v oblasti obnovitelné energie,
včetně jejich koncepce, jak jsou vymezeny
v části IV přílohy tohoto nařízení, jsou-li
splněny podmínky stanovené v článku 7
tohoto nařízení.
ba)
opatření vztahující se k projektům
energetické infrastruktury přispívající ke
zlepšení energetické účinnosti tam, kde
mají tyto projekty vliv na přeshraniční
toky energie, mimo jiné prostřednictvím
reakce na poptávku a prostřednictvím
inteligentních sítí;
Pro získání finanční pomoci Unie podle
tohoto nařízení nejsou způsobilá
následující opatření v odvětví energetiky:
i) opatření spojená s výrobou,
zpracováním, přenosem, distribucí,
uchováváním a spalováním fosilních
paliv;
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ii) opatření související s obnovitelnými a
dekarbonizovanými projekty pro zemní
plyn na přepravu fosilních zdrojů.
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A8-0409/92

Pozměňovací návrh 92
Dario Tamburrano, Rosa D'Amato
za skupinu EFDD
Zpráva
Marian-Jean Marinescu
Zřízení Nástroje pro propojení Evropy
(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))

A8-0409/2018

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.
V odvětví energetiky jsou způsobilá
pro získání finanční pomoci podle tohoto
nařízení tato opatření:

3.
V odvětví energetiky jsou způsobilá
pro získání finanční pomoci podle tohoto
nařízení tato opatření:

a)
opatření týkající se projektů
společného zájmu stanovených v článku 14
nařízení (EU) č. 347/2013;

a)
opatření týkající se projektů
společného zájmu stanovených v článku 14
nařízení (EU) č. 347/2013 a spadající do
kategorie energetické infrastruktury
vymezené v jeho příloze II bodě 1;

b)
opatření na podporu přeshraničních
projektů v oblasti obnovitelné energie,
včetně jejich koncepce, jak jsou vymezeny
v části IV přílohy tohoto nařízení, jsou-li
splněny podmínky stanovené v článku 7
tohoto nařízení.

b)
opatření na podporu přeshraničních
projektů v oblasti obnovitelné energie,
včetně jejich koncepce, jak jsou vymezeny
v části IV přílohy tohoto nařízení, jsou-li
splněny podmínky stanovené v článku 7
tohoto nařízení.
ba)
opatření týkající se projektů
společného zájmu stanovených v článku
14 nařízení (EU) č. 347/2013 a spadající
do kategorie energetické infrastruktury
vymezené v jeho příloze II bodě 2, jejichž
maximální rozpočet nepřesáhne 15 %
rozpočtových prostředků přidělených
podle čl. 4 odst. 2 písm. b) tohoto nařízení
a která se omezí na první pracovní
program, a také opatření využívající
výhradně udržitelný obnovitelný vodík
nebo biomethan;
bb)
opatření vztahující se k projektům
energetické infrastruktury přispívající ke
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zlepšení energetické účinnosti tam, kde
mají tyto projekty vliv na přeshraniční
toky energie, mimo jiné prostřednictvím
reakce na poptávku a prostřednictvím
inteligentních sítí;
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A8-0409/93

Pozměňovací návrh 93
Dario Tamburrano, Rosa D'Amato
za skupinu EFDD
Zpráva
Marian-Jean Marinescu
Zřízení Nástroje pro propojení Evropy
(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD))

A8-0409/2018

Návrh nařízení
Příloha I – část V – bod 2 – odst. 1 – odrážka 1 a (nová)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
–
splňují nejvyšší zdravotní
bezpečnostní normy, pokud jde o omezení
elektromagnetického znečištění, za
účelem ochrany lidského zdraví a
životního prostředí;
Or. en

AM\1171606CS.docx

CS

PE631.579v01-00
Jednotná v rozmanitosti

CS

