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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.12.2018 A8-0409/86 

Muudatusettepanek  86 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 

Euroopa ühendamise rahastu ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1316/2013 ja 

(EL) nr 283/2014  

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(29) Meetmetega, mis aitavad kaasa 

digitaalse ühenduvuse taristuga seotud 

ühishuviprojektide elluviimisele, võetakse 

kasutusele konkreetse projekti jaoks 

sobivaim tehnoloogia ning samal ajal 

püütakse leida tasakaalu andmevoo 

läbilaskevõime, edastamise turvalisuse, 

võrgu töökindluse ja kulutõhususe 

seisukohast parimate uusimate 

tehnoloogialahenduste vahel ning need 

meetmed tuleks käesolevas määrusest 

sätestatud kriteeriumidele vastavate 

tööprogrammide kaudu seada esikohale. 

Sotsiaalmajandusliku ja keskkonnakasu 

maksimeerimise huvides võib ülisuure 

läbilaskevõimega võrkude 

kasutuselevõtmisel hõlmata ka 

passiivtaristu. Meetmete prioriseerimisel 

võetakse arvesse ühenduvuse võimalikku 

positiivset ülekanduvat mõju, näiteks kui 

kasutusele võetud projekt annab suurema 

majandusliku põhjenduse selliste tulevaste 

projektide kasutuselevõtuks, millega 

hõlmatakse seni kaasamata territooriumid 

ja elanikkond. 

(29) Meetmetega, mis aitavad kaasa 

digitaalse ühenduvuse taristuga seotud 

ühishuviprojektide elluviimisele, võetakse 

kasutusele inimeste tervise ja 

keskkonnakaitse seisukohast parim 

kättesaadav tehnoloogia ning samal ajal 

püütakse leida tasakaalu andmevoo 

läbilaskevõime, edastamise turvalisuse, 

võrgu töökindluse, küberturvalisuse, 

kulutõhususe ja sotsiaalse kasu 

seisukohast parimate uusimate 

tehnoloogialahenduste vahel ning need 

meetmed tuleks käesolevas määrusest 

sätestatud kriteeriumidele vastavate 

tööprogrammide kaudu seada esikohale. 

Sotsiaalmajandusliku ja keskkonnakasu 

maksimeerimise huvides võib ülisuure 

läbilaskevõimega võrkude 

kasutuselevõtmisel hõlmata ka 

passiivtaristu. Meetmete prioriseerimisel 

võetakse arvesse ühenduvuse võimalikku 

positiivset ülekanduvat mõju, näiteks kui 

kasutusele võetud projekt annab suurema 

majandusliku põhjenduse selliste tulevaste 

projektide kasutuselevõtuks, millega 

hõlmatakse seni kaasamata territooriumid 

ja elanikkond. 

Or. en 
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 ET 

7.12.2018 A8-0409/87 

Muudatusettepanek  87 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 

Euroopa ühendamise rahastu ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1316/2013 ja 

(EL) nr 283/2014  

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Digitaalse ühenduvuse taristu 

valdkonna ühishuviprojektid vastavad 

järgmistele kriteeriumidele: 

 (a) need põhinevad ettevaatusprintsiibil ja 

põhimõtetel, mille kohaselt tuleb võtta 

ennetusmeetmeid seoses võimaliku ohuga 

inimeste, loomade või taimede tervisele, 

või keskkonna kaitsmiseks; 

 (b) need aitavad kaasa artikli 3 lõike 2 

punktis c sätestatud erieesmärgi 

saavutamisele; 

 (c) need kasutavad parimat kättesaadavat 

tehnoloogiat, pakkudes samal ajal 

parimat tasakaalu andmevoo 

läbilaskevõime, edastamise turvalisuse, 

võrgu töökindluse, küberturvalisuse, 

terviseohutuse ning keskkonnakaitse, 

kulutõhususe ja sotsiaalse kasu osas;  

Or. en 
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 ET 

7.12.2018 A8-0409/88 

Muudatusettepanek  88 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 

Euroopa ühendamise rahastu ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1316/2013 ja 

(EL) nr 283/2014  

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) prioriteediks seatakse meetmed, 

mis aitavad tagada juurdepääsu ülisuure 

läbilaskevõimega võrgule, mis võimaldab 

gigabitiühenduse sotsiaalmajanduslikele 

keskustele, võttes kooskõlas lisa V osaga 

arvesse nende keskuste tegevuse eesmärki, 

kõnealuse ühendusega võimaldatavate 

digiteenuste ja -rakenduste asjakohasust, 

võimalikku sotsiaalmajanduslikku mõju 

kodanikele, ettevõtjatele ja kohalikele 

kogukondadele, sealhulgas ühenduvuse 

võimalikku positiivset ülekanduvat mõju; 

a) prioriteediks seatakse meetmed, 

mis aitavad tagada juurdepääsu ülisuure 

läbilaskevõimega võrgule, sealhulgas 5G 

või muule tehnika tasemel mobiilsele 

ühenduvusele, mis võimaldab 

gigabitiühenduse sotsiaalmajanduslikele 

keskustele. Liidu üleilmse 

konkurentsivõime ja investeeringute 

ärakasutamise suutlikkuse puhul võetakse 
kooskõlas lisa V osaga arvesse 

sotsiaalmajanduslikke keskusi, kõnealuse 

ühendusega võimaldatavate digiteenuste ja 

-rakenduste asjakohasust, võimalikku 

sotsiaalmajanduslikku mõju kodanikele, 

ettevõtjatele ja kohalikele kogukondadele, 

sealhulgas ühenduvuse võimalikku 

positiivset ülekanduvat mõju ning 

parimaid ohutusstandarte seoses inimeste 

tervise ja keskkonnakaitsega; 

Or. en 
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 ET 

7.12.2018 A8-0409/89 

Muudatusettepanek  89 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 

Euroopa ühendamise rahastu ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1316/2013 ja 

(EL) nr 283/2014  

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) 5G-süsteemide kasutuselevõttu 

soodustavate meetmete puhul seatakse 

prioriteediks 5G-koridoride loomine piki 

põhilisi maismaatranspordi marsruute, 

sealhulgas üleeuroopalises 

transpordivõrgus. Arvesse võetakse ka 

seda, kui suures ulatuses katab meede 

põhilisi transpordimarsruute, võimaldades 

koostoimelisi digiteenuseid katkematult 

osutada ning samal ajal maksimeerides 

mõõtme võimalikku positiivset 

ülekanduvat mõju projekti kasutuselevõtu 

piirkonna naaberterritooriumidele ja nende 

elanikele. Toetust saada võivate projektide 

soovituslik loetelu on esitatud lisa V osas; 

c) 5G-süsteemide kasutuselevõttu 

soodustavate meetmete puhul seatakse 

prioriteediks 5G-koridoride loomine piki 

põhilisi maismaatranspordi marsruute, 

sealhulgas üleeuroopalises 

transpordivõrgus ja sotsiaalmajanduslikes 

keskustes. Arvesse võetakse ka seda, kui 

suures ulatuses katab meede põhilisi 

transpordimarsruute, võimaldades 

koostoimelisi digiteenuseid katkematult 

osutada ning samal ajal maksimeerides 

mõõtme võimalikku positiivset 

ülekanduvat mõju ning minimeerides 

tervise- ja keskkonnariske projekti 

kasutuselevõtu piirkonna 

naaberterritooriumidele ja nende elanikele. 

Toetust saada võivate projektide 

soovituslik loetelu on esitatud lisa V osas; 

Or. en 
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 ET 

7.12.2018 A8-0409/90 

Muudatusettepanek  90 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 

Euroopa ühendamise rahastu ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1316/2013 ja 

(EL) nr 283/2014  

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 – punkt e 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) ülisuure läbilaskevõimega võrkude 

katvuse puhul seatakse prioriteediks 

meetmed, mis aitavad hõlmata 

territooriume ja elanikke pöördvõrdeliselt 

selle toetuse osakaaluga, mida oleks vaja 

projekti võimalikuks ellurakendamiseks, 

sõltuvalt artikli 14 kohaselt kohaldatavatest 

maksimaalsetest kaasrahastamismääradest. 

Arvesse võetakse ka seda, kui suures 

ulatuses tagab meede konkreetse 

arenduspiirkonna territooriumi ja elanike 

igakülgse katvuse, maksimeerides samal 

ajal mõõtme võimalikku positiivset 

ülekanduvat mõju projekti kasutuselevõtu 

piirkonna naaberterritooriumidele ja nende 

elanikele; 

e) ülisuure läbilaskevõimega võrkude 

katvuse puhul seatakse prioriteediks 

meetmed, mis aitavad hõlmata 

territooriume ja elanikke pöördvõrdeliselt 

selle toetuse osakaaluga, mida oleks vaja 

projekti võimalikuks ellurakendamiseks, 

sõltuvalt artikli 14 kohaselt kohaldatavatest 

maksimaalsetest kaasrahastamismääradest. 

Arvesse võetakse ka seda, kui suures 

ulatuses tagab meede konkreetse 

arenduspiirkonna territooriumi ja elanike 

igakülgse katvuse, maksimeerides samal 

ajal mõõtme võimalikku positiivset 

ülekanduvat mõju ning minimeerides 

tervise- ja keskkonnariske projekti 

kasutuselevõtu piirkonna 

naaberterritooriumidele ja nende elanikele; 

Or. en 
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 ET 

7.12.2018 A8-0409/91 

Muudatusettepanek  91 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 

Euroopa ühendamise rahastu ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1316/2013 ja 

(EL) nr 283/2014  

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Energeetikasektoris võib liit anda 

rahalist toetust käesoleva määruse alusel 

järgmistele meetmetele: 

3. Energeetikasektoris võib liit anda 

rahalist toetust käesoleva määruse alusel 

järgmistele meetmetele: 

a) määruse (EL) nr 347/2013 artiklis 

14 osutatud ühishuviprojektidega seotud 

meetmed; 

a) määruse (EL) nr 347/2013 artiklis 

14 osutatud ühishuviprojektidega seotud 

meetmed, mis kuuluvad I lisa 1. jaos 

toodud energiataristu kategooriasse; 

b) meetmed, millega toetatakse 

piiriüleseid taastuvenergiaprojekte, 

sealhulgas nende kontseptsiooni, nagu on 

kindlaks määratud käesoleva määruse lisa 

IV osas, kui käesoleva määruse artiklis 7 

sätestatud tingimuste täitmisest ei tulene 

teisiti. 

b) meetmed, millega toetatakse 

piiriüleseid taastuvenergiaprojekte, 

sealhulgas nende kontseptsiooni, nagu on 

kindlaks määratud käesoleva määruse lisa 

IV osas, kui käesoleva määruse artiklis 7 

sätestatud tingimuste täitmisest ei tulene 

teisiti. 

 b a) energiatõhususele kaasa aitavate 

energiataristu projektidega seotud 

meetmed, kui need projektid avaldavad 

mõju piiriülestele energiavoogudele, muu 

hulgas tarbimiskaja ja arukate võrkude 

kaudu; 

 energeetikasektoris ei anna liit käesoleva 

määruse alusel rahalist toetust järgmistele 

meetmetele: 

i) meetmed seoses fossiilkütuste tootmise, 

töötlemise, edastamise, turustamise, 

ladustamise või põlemisega: 

ii) meetmed seoses taastuvate ja vähese 

CO2-heitega gaasiprojektidega fossiilsete 
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ressursside transpordiks. 

Or. en 
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 ET 

7.12.2018 A8-0409/92 

Muudatusettepanek  92 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 

Euroopa ühendamise rahastu ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1316/2013 ja 

(EL) nr 283/2014  

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Energeetikasektoris võib liit anda 

rahalist toetust käesoleva määruse alusel 

järgmistele meetmetele: 

3. Energeetikasektoris võib liit anda 

rahalist toetust käesoleva määruse alusel 

järgmistele meetmetele: 

a) määruse (EL) nr 347/2013 artiklis 

14 osutatud ühishuviprojektidega seotud 

meetmed; 

a) määruse (EL) nr 347/2013 artiklis 

14 osutatud ühishuviprojektidega seotud 

meetmed, mis kuuluvad I lisa 1. jaos 

toodud energiataristu kategooriasse; 

b) meetmed, millega toetatakse 

piiriüleseid taastuvenergiaprojekte, 

sealhulgas nende kontseptsiooni, nagu on 

kindlaks määratud käesoleva määruse lisa 

IV osas, eeldusel et täidetud on käesoleva 

määruse artiklis 7 sätestatud tingimused. 

b) meetmed, millega toetatakse 

piiriüleseid taastuvenergiaprojekte, 

sealhulgas nende kontseptsiooni, nagu on 

kindlaks määratud käesoleva määruse lisa 

IV osas, eeldusel et täidetud on käesoleva 

määruse artiklis 7 sätestatud tingimused. 

 b a) meetmed, mis on seotud ühist huvi 

pakkuvate projektidega, nagu on 

sätestatud määruse (EL) nr 347/2013 

artiklis 14, ja mis kuuluvad selle direktiivi 

II lisa punktis 2 sätestatud energeetika 

infrastruktuuri kategooriasse, 

maksimaalse eelarvega 15 % käesoleva 

määruse artikli 4 lõike 2 punkti b kohaselt 

määratud eelarvest, ning piirduvad 

esimese tööprogrammiga, samuti 

meetmed, milles kasutatakse üksnes 

kestlikku taastuvat vesinikku või 

biometaani; 

 b b) energiatõhususele kaasa aitavate 

energiataristu projektidega seotud 
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meetmed, kui need projektid avaldavad 

mõju piiriülestele energiavoogudele, muu 

hulgas tarbimiskaja ja arukate võrkude 

kaudu; 

Or. en 
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 ET 

7.12.2018 A8-0409/93 

Muudatusettepanek  93 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 

Euroopa ühendamise rahastu ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1316/2013 ja 

(EL) nr 283/2014  

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – V osa – punkt 2 – lõik 1 – taane 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 need vastavad kõrgeimatele 

ohutusnormidele elektromagnetilise 

saaste piiramise osas, et kaitsta inimeste 

tervist ja keskkonda; 

Or. en 

 


