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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0409/86 

Módosítás  86 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(29) A digitális konnektivitási 

infrastruktúrával kapcsolatos közös érdekű 

projektekhez hozzájáruló intézkedéseknek 

az adott projektnek leginkább megfelelő 

technológiát kell alkalmazniuk, miközben 

meg kell találniuk a legoptimálisabb 

egyensúlyt egyfelől az adatáramlási 

kapacitás, az átviteli biztonság és a hálózati 

reziliencia szempontjából legkorszerűbb 

technológiák, másfelől a 

költséghatékonyság között; az 

intézkedések fontossági sorrendjét az e 

rendeletben meghatározott kritériumokat 

figyelembe vevő munkaprogramok 

segítségével kell eldönteni. A nagyon nagy 

kapacitású hálózatok passzív 

infrastruktúrát is magukban foglalhatnak, 

tekintettel a társadalmi-gazdasági és 

környezeti előnyökre. Végül az 

intézkedések fontossági sorrendjének 

megállapításánál mérlegelni kell az 

esetleges pozitív tovagyűrűző 

konnektivitási hatásokat, például ha a 

megvalósítandó projekt oly módon 

javíthatja a jövőbeli projektek gazdasági 

eredményességét, hogy azzal további 

lakosságrészek válnak lefedetté korábban 

lefedetlen területeken. 

(29) A digitális konnektivitási 

infrastruktúrával kapcsolatos közös érdekű 

projektekhez hozzájáruló intézkedéseknek 

az emberi egészség és a környezet védelme 

terén rendelkezésre álló legjobb 
technológiát kell alkalmazniuk, miközben 

meg kell találniuk a legoptimálisabb 

egyensúlyt egyfelől az adatáramlási 

kapacitás, az átviteli biztonság, a hálózati 

reziliencia, a kiberbiztonság, a 

költséghatékonyság szempontjából 

legkorszerűbb technológiák, másfelől a 

társadalmi megtérülés között; az 

intézkedések fontossági sorrendjét az e 

rendeletben meghatározott kritériumokat 

figyelembe vevő munkaprogramok 

segítségével kell eldönteni. A nagyon nagy 

kapacitású hálózatok passzív 

infrastruktúrát is magukban foglalhatnak, 

tekintettel a társadalmi-gazdasági és 

környezeti előnyökre. Végül az 

intézkedések fontossági sorrendjének 

megállapításánál mérlegelni kell az 

esetleges pozitív tovagyűrűző 

konnektivitási hatásokat, például ha a 

megvalósítandó projekt oly módon 

javíthatja a jövőbeli projektek gazdasági 

eredményességét, hogy azzal további 

lakosságrészek válnak lefedetté korábban 

lefedetlen területeken. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0409/87 

Módosítás  87 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A digitális konnektivitási 

infrastruktúrával kapcsolatos, közös 

érdekű projekteknek az alábbi 

kritériumoknak kell megfelelniük: 

 a) az elővigyázatosság elvén, valamint 

azon az elven alapulnak, hogy megelőző 

intézkedéseket kell hozni az emberi, állati 

vagy növényi egészséget fenyegető 

lehetséges veszély esetére, illetve a 

környezet védelme érdekében; 

 b) hozzájárulnak a 3. cikk (2) 

bekezdésének c) pontja szerinti egyedi 

célkitűzés eléréséhez; 

 c) a rendelkezésre álló legjobb 

technológiát használják, és ezzel 

párhuzamosan az adatáramlási kapacitás, 

az adatátviteli biztonság, a hálózati 

reziliencia, a kiberbiztonság, az 

egészségbiztonság és a környezetvédelem, 

a költséghatékonyság és a társadalmi 

megtérülés szempontjából a lehető legjobb 

egyensúlyt kínálják; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0409/88 

Módosítás  88 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) előnyben kell részesíteni a nagyon 

nagy kapacitású hálózatokhoz való 

hozzáférést elősegítő intézkedéseket, 

amelyek képesek gigabitalapú 

konnektivitást biztosítani a társadalmi-

gazdasági fókuszpontok részére, 

figyelemmel e szereplők funkciójára, a 

konnektivitás által lehetővé tett digitális 

szolgáltatások és alkalmazások 

relevanciájára és a polgárok, az üzleti 

világ és a helyi közösségek számára 

potenciálisan biztosított társadalmi-

gazdasági előnyökre, ideértve az esetleges 

tovagyűrűző pozitív konnektivitási 

hatásokat is, összhangban a melléklet V. 

részével; 

a) prioritásként kell kezelni a nagyon 

nagy kapacitású hálózatokhoz való 

hozzáféréshez hozzájáruló intézkedéseket, 

amelyek képesek biztosítani a gigabites 

kapcsolatot, többek között az 5G és a 

legmodernebb mobilhozzáférést a 

társadalmi-gazdasági fókuszpontok 

számára. A társadalmi-gazdasági 

fókuszpontok, a digitális szolgáltatások és 

alkalmazások relevanciája és a polgárok, 

az üzleti világ és a helyi közösségek 

számára potenciálisan biztosított 

társadalmi-gazdasági előnyök – ideértve az 

esetlegesen tovagyűrűző pozitív 

konnektivitási hatásokat, illetve az emberi 

egészségre és a környezetvédelemre 

vonatkozó legjobb biztonsági előírásokat 
is, összhangban a melléklet V. részével – 

mellett az Unió globális versenyképessége 

és a beruházások használatára irányuló 

kapacitása is figyelembe vehető; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0409/89 

Módosítás  89 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az 5G rendszerek kiépítéséhez 

hozzájáruló intézkedések esetében 

elsőbbséget kell adni az 5G folyosók 

kialakításának a fő szárazföldi közlekedési 

útvonalak mentén, ideértve a transzeurópai 

közlekedési hálózatokat. Figyelembe kell 

venni azt is, hogy az intézkedés milyen 

mértékben járul hozzá a lefedettség 

biztosításához a szinergiákon alapuló 

digitális szolgáltatások folyamatos 

nyújtását elősegítő fő közlekedési 

útvonalak mentén, maximalizálva a 

tovagyűrűző pozitív hatást a projekt 

megvalósítási területéhez közel eső 

területek és lakosságrészek tekintetében. A 

támogatásban részesíthető projektek 

indikatív listáját a melléklet V. része 

tartalmazza; 

c) az 5G rendszerek kiépítéséhez 

hozzájáruló intézkedések esetében 

elsőbbséget kell adni az 5G folyosók 

kialakításának a fő szárazföldi közlekedési 

útvonalak mentén, ideértve a transzeurópai 

közlekedési hálózatokat és a társadalmi-

gazdasági csomópontokat. Figyelembe 

kell venni azt is, hogy az intézkedés milyen 

mértékben járul hozzá a lefedettség 

biztosításához a szinergiákon alapuló 

digitális szolgáltatások folyamatos 

nyújtását elősegítő fő közlekedési 

útvonalak mentén, maximalizálva a 

tovagyűrűző pozitív hatást és 

minimalizálva az egészségügyi és 

környezeti aggodalmakat a projekt 

megvalósítási területéhez közel eső 

területek és lakosságrészek tekintetében. A 

támogatásban részesíthető projektek 

indikatív listáját a melléklet V. része 

tartalmazza; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/90 

Módosítás  90 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a nagyon nagy kapacitású 

hálózatokkal való lefedettség tekintetében 

a területek és lakosságrészek lefedését 

célzó intézkedések a projekt 

megvalósítását lehetővé tevő vissza nem 

térítendő támogatás intenzitásával fordított 

arányban élveznek prioritást, figyelembe 

véve a 14. cikkben meghatározott 

maximális társfinanszírozási arányokat. 

Figyelembe kell venni azt is, hogy az 

intézkedés milyen mértékben járul hozzá 

az átfogó lefedettség biztosításához egy 

bizonyos projektmegvalósítási területen, 

maximalizálva a tovagyűrűző pozitív hatást 

a projekt megvalósítási területéhez közel 

eső területek és lakosságrészek 

tekintetében; 

e) a nagyon nagy kapacitású 

hálózatokkal való lefedettség tekintetében 

a területek és lakosságrészek lefedését 

célzó intézkedések a projekt 

megvalósítását lehetővé tevő vissza nem 

térítendő támogatás intenzitásával fordított 

arányban élveznek prioritást, figyelembe 

véve a 14. cikkben meghatározott 

maximális társfinanszírozási arányokat. 

Figyelembe kell venni azt is, hogy az 

intézkedés milyen mértékben járul hozzá 

az átfogó lefedettség biztosításához egy 

bizonyos projektmegvalósítási területen, 

maximalizálva a tovagyűrűző pozitív hatást 

és minimalizálva az egészségügyi és 

környezeti aggodalmakat a projekt 

megvalósítási területéhez közel eső 

területek és lakosságrészek tekintetében. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0409/91 

Módosítás  91 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az energiaágazatban a következő 

intézkedések jogosultak az e rendelet 

alapján nyújtott uniós pénzügyi 

támogatásra: 

(3) Az energiaágazatban a következő 

intézkedések jogosultak az e rendelet 

alapján nyújtott uniós pénzügyi 

támogatásra: 

a) a 347/2013/EU rendelet 14. 

cikkében meghatározott közös érdekű 

projektekhez kapcsolódó intézkedések; 

a) a 347/2013/EU rendelet 14. 

cikkében meghatározott közös érdekű 

projektekhez kapcsolódó intézkedések, 

amelyek a II. melléklet 1. pontjában 

említett energiainfrastruktúra-kategóriába 

tartoznak; 

b) az e rendelet mellékletének IV. 

részében meghatározott határon átnyúló 

megújulóenergia-projekteket támogató 

intézkedések, ideértve e projektek 

tervezését is, feltéve, hogy teljesülnek az e 

rendelet 7. cikkében megállapított 

feltételek. 

b) az e rendelet mellékletének IV. 

részében meghatározott határon átnyúló 

megújulóenergia-projekteket támogató 

intézkedések, ideértve e projektek 

tervezését is, feltéve, hogy teljesülnek az e 

rendelet 7. cikkében megállapított 

feltételek. 

 ba) az energiahatékonyság javításához 

hozzájáruló energetikai infrastrukturális 

projektekhez kapcsolódó  intézkedések, 

amennyiben többek között a keresletoldali 

válaszintézkedéseken és az intelligens 

energiahálózatokon keresztül e projektek 

hatással vannak a határokon átnyúló 

energiaáramlásra; 

 az energetikai ágazatban a következő 

intézkedések nem jogosultak az e rendelet 

alapján nyújtott uniós pénzügyi 

támogatásra: 

i. a fosszilis tüzelőanyagok gyártásával, 
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feldolgozásával, szállításával, elosztásával, 

tárolásával vagy égetésével kapcsolatos 

intézkedések; 

ii. fosszilis erőforrásokat szállító 

megújulógáz- és dekarbonizáltgáz-

projektekhez kapcsolódó intézkedések. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0409/92 

Módosítás  92 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az energiaágazatban a következő 

intézkedések jogosultak az e rendelet 

alapján nyújtott uniós pénzügyi 

támogatásra: 

(3) Az energiaágazatban a következő 

intézkedések jogosultak az e rendelet 

alapján nyújtott uniós pénzügyi 

támogatásra: 

a) a 347/2013/EU rendelet 14. 

cikkében meghatározott közös érdekű 

projektekhez kapcsolódó intézkedések; 

a) a 347/2013/EU rendelet 14. 

cikkében meghatározott közös érdekű 

projektekhez kapcsolódó intézkedések, 

amelyek a II. melléklet 1. pontjában 

említett energiainfrastruktúra-

kategóriába tartoznak; 

b) az e rendelet mellékletének IV. 

részében meghatározott határon átnyúló 

megújulóenergia-projekteket támogató 

intézkedések, ideértve e projektek 

tervezését is, feltéve, hogy teljesülnek az e 

rendelet 7. cikkében megállapított 

feltételek. 

b) az e rendelet mellékletének IV. 

részében meghatározott határon átnyúló 

megújulóenergia-projekteket támogató 

intézkedések, ideértve e projektek 

tervezését is, feltéve, hogy teljesülnek az e 

rendelet 7. cikkében megállapított 

feltételek. 

 ba) a 347/2013/EU rendelet 14. 

cikkében meghatározott közös érdekű 

projektekkel kapcsolatos és az említett 

rendelet II. mellékletének 2. pontjában 

meghatározott energiainfrastruktúra-

kategóriába tartozó intézkedések, amelyek 

maximális költségvetése az e rendelet 4. 

cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján 

meghatározott költségvetés 15%-a, és 

amelyek az első munkaprogramra, 

valamint kizárólag fenntartható megújuló 

hidrogént vagy biometánt használó 

intézkedésekre korlátozódnak; 
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 bb) az energiahatékonyság javításához 

hozzájáruló energetikai infrastrukturális 

projektekhez kapcsolódó  intézkedések, 

amennyiben többek között a keresletoldali 

válaszintézkedéseken és az intelligens 

energiahálózatokon keresztül e projektek 

hatással vannak a határokon átnyúló 

energiaáramlásra; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/93 

Módosítás  93 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása  

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – V rész – 2 pont – 1 bekezdés – 1 a franciabekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – az elektromágneses szennyezésnek az 

emberi egészség és a környezet védelme 

érdekében történő korlátozása 

tekintetében megfelel a legszigorúbb 

biztonsági előírásoknak; 

Or. en 

 


