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7.12.2018 A8-0409/86 

Pakeitimas 86 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas  

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

29 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(29) veiksmais, kuriais prisidedama prie 

bendro intereso projektų skaitmeninio ryšio 

infrastruktūros srityje, diegiamos 

konkrečiam projektui tinkamiausios 
technologijos ir tuo pačiu metu siūlomas 

geriausias pažangiausių technologijų 

(duomenų srauto pajėgumo, perdavimo 

saugumo, tinklo atsparumo požiūriu) ir 

išlaidų efektyvumo santykis, tad jiems 

reikėtų teikti pirmenybę rengiant darbo 

programas pagal šiame reglamente 

nustatytus kriterijus. Siekiant užtikrinti kuo 

didesnę socialinę ekonominę ir 

aplinkosauginę naudą, diegiant itin didelio 

pralaidumo tinklus gali būti pasinaudota 

pasyviąja infrastruktūra. Galiausiai 

paskirstant veiksmų prioritetus reikia 

atsižvelgti į galimą teigiamą papildomą 

poveikį ryšio srityje, pavyzdžiui, kaip 

įgyvendinant projektą būtų galima sudaryti 

palankesnes sąlygas būsimų projektų 

įgyvendinimui, kad ateityje būtų aprėptos 

iki šiol neaprėptos teritorijos ir gyventojai; 

(29) veiksmais, kuriais prisidedama prie 

bendro intereso projektų skaitmeninio ryšio 

infrastruktūros srityje, diegiamos žmonių 

sveikatos ir aplinkos apsaugos požiūriu 

geriausios prieinamos technologijos ir tuo 

pačiu metu siūlomas geriausias 

pažangiausių technologijų (duomenų srauto 

pajėgumo, perdavimo saugumo, tinklo 

atsparumo, kibernetinio saugumo, išlaidų 

efektyvumo požiūriu) ir socialinės grąžos 

santykis, tad jiems reikėtų teikti pirmenybę 

rengiant darbo programas pagal šiame 

reglamente nustatytus kriterijus. Siekiant 

užtikrinti kuo didesnę socialinę ekonominę 

ir aplinkosauginę naudą, diegiant itin 

didelio pralaidumo tinklus gali būti 

pasinaudota pasyviąja infrastruktūra. 

Galiausiai paskirstant veiksmų prioritetus 

reikia atsižvelgti į galimą teigiamą 

papildomą poveikį ryšio srityje, 

pavyzdžiui, kaip įgyvendinant projektą 

būtų galima sudaryti palankesnes sąlygas 

būsimų projektų įgyvendinimui, kad 

ateityje būtų aprėptos iki šiol neaprėptos 

teritorijos ir gyventojai; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/87 

Pakeitimas 87 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas  

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Bendro intereso projektai 

skaitmeninio ryšio infrastruktūros srityje 

turi atitikti šiuos kriterijus: 

 a) turi būti grindžiami atsargumo 

principu ir principais, kad kilus galimam 

pavojui žmonių, gyvūnų ar augalų 

sveikatai arba siekiant apsaugoti aplinką 

turėtų būti imamasi prevencinių veiksmų; 

 b) jais prisidedama prie konkretaus tikslo, 

nurodyto 3 straipsnio antros dalies c 

punkte; 

 c) juos vykdant diegiamos geriausios 

prieinamos technologijos ir užtikrinama 

geriausia pusiausvyra tarp duomenų 

srauto pralaidumo, perdavimo saugumo, 

tinklo atsparumo, kibernetinio saugumo, 

sveikatos saugos ir aplinkos apsaugos, 

išlaidų efektyvumo ir socialinės grąžos. 

Or. en 
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Pakeitimas 88 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas  

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 3 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) pirmenybė teikiama veiksmams, 

kuriais prisidedama prie itin didelio 

pralaidumo tinklų, kuriais gali būti 

užtikrintas socialinę ir ekonominę pažangą 

skatinančių subjektų gigabitinis ryšys, 

prieinamumo, atsižvelgiant į socialinę ir 

ekonominę pažangą skatinančių subjektų 

funkciją, skaitmeninių paslaugų ir 

taikomųjų programų, kurioms reikalingas 

pagrindinis ryšys, aktualumą ir galimą 

socialinę ir ekonominę naudą piliečiams, 

įmonėms ir vietos bendruomenėms, 

įskaitant galimą teigiamą šalutinį ryšio 

poveikį, kaip numatyta priedo V dalyje; 

a) pirmenybė teikiama veiksmams, 

kuriais prisidedama prie itin didelio 

pralaidumo tinklų, kuriais gali būti 

užtikrintas socialinę ir ekonominę pažangą 

skatinančių subjektų gigabitinis ryšys 

(įskaitant 5G arba kitokį pažangiausią 

mobilųjį ryšį), prieinamumo. 

Atsižvelgiama į Sąjungos 

konkurencingumą pasaulyje ir pajėgumą 

įsisavinti investicijas, taip pat į socialinę ir 

ekonominę pažangą skatinančius 

subjektus, skaitmeninių paslaugų ir 

taikomųjų programų, kurioms reikalingas 

pagrindinis ryšys, aktualumą ir galimą 

socialinę ir ekonominę naudą piliečiams, 

įmonėms ir vietos bendruomenėms, 

įskaitant galimą teigiamą šalutinį ryšio 

poveikį, taip pat žmonių sveikatos ir 

aplinkos apsaugos požiūriu geriausius 

saugos standartus, kaip numatyta priedo V 

dalyje; 

Or. en 
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Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 
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Marian-Jean Marinescu 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas  

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 3 dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) kalbant apie veiksmus, kuriais 

prisidedama prie 5G sistemų diegimo, 

pirmenybė teikiama 5G koridorių 

įgyvendinimui pagrindiniuose sausumos 

transporto keliuose, įskaitant 

transeuropinius transporto tinklus. Taip pat 

atsižvelgiama į tai, kiek veiksmu 

prisidedama prie aprėpties užtikrinimo 

pagrindiniuose transporto keliuose, kad 

būtų galima nepertraukiamai teikti 

sinergines skaitmenines paslaugas 

užtikrinant kuo didesnį galimą teigiamą 

šalutinį poveikį teritorijoms ir gyventojams 

šalia projekto įgyvendinimo vietos. Priedo 

V dalyje pateiktas preliminarus projektų, 

kuriems gali būti skiriama parama, sąrašas; 

c) kalbant apie veiksmus, kuriais 

prisidedama prie 5G sistemų diegimo, 

pirmenybė teikiama 5G koridorių 

įgyvendinimui pagrindiniuose sausumos 

transporto keliuose, įskaitant 

transeuropinius transporto tinklus bei 

socialinius ir ekonominius centrus. Taip 

pat atsižvelgiama į tai, kiek veiksmu 

prisidedama prie aprėpties užtikrinimo 

pagrindiniuose transporto keliuose, kad 

būtų galima nepertraukiamai teikti 

sinergines skaitmenines paslaugas 

užtikrinant kuo didesnį galimą teigiamą 

šalutinį poveikį ir kuo labiau sumažinant 

pavojų sveikatai ir aplinkai teritorijoms ir 

gyventojams šalia projekto įgyvendinimo 

vietos. Priedo V dalyje pateiktas 

preliminarus projektų, kuriems gali būti 

skiriama parama, sąrašas; 

Or. en 
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Pakeitimas 90 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas  

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 3 dalies e punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) kalbant apie aprėptį itin didelio 

pralaidumo tinklais, finansuotinų veiksmų, 

kuriais prisidedama prie teritorijų ir 

gyventojų aprėpties užtikrinimo, 

eiliškumas yra atvirkščiai proporcingas 

projekto įgyvendinimui reikalingos 

dotacijos paramos dydžiui, laikantis 

didžiausių taikytinų bendro finansavimo 

normų, nustatytų 14 straipsnyje. Taip pat 

atsižvelgiama į tai, kiek veiksmu 

prisidedama prie išsamios teritorijos ir 

gyventojų aprėpties užtikrinimo tam tikroje 

projekto įgyvendinimo vietoje, užtikrinant 

kuo didesnį galimą teigiamą šalutinį 

poveikį teritorijoms ir gyventojams šalia 

projekto įgyvendinimo vietos; 

e) kalbant apie aprėptį itin didelio 

pralaidumo tinklais, finansuotinų veiksmų, 

kuriais prisidedama prie teritorijų ir 

gyventojų aprėpties užtikrinimo, 

eiliškumas yra atvirkščiai proporcingas 

projekto įgyvendinimui reikalingos 

dotacijos paramos dydžiui, laikantis 

didžiausių taikytinų bendro finansavimo 

normų, nustatytų 14 straipsnyje. Taip pat 

atsižvelgiama į tai, kiek veiksmu 

prisidedama prie išsamios teritorijos ir 

gyventojų aprėpties užtikrinimo tam tikroje 

projekto įgyvendinimo vietoje, užtikrinant 

kuo didesnį galimą teigiamą šalutinį 

poveikį ir kuo labiau sumažinant pavojų 

sveikatai ir aplinkai teritorijoms ir 

gyventojams šalia projekto įgyvendinimo 

vietos. 

Or. en 
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EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas  
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Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Toliau nurodyti energetikos 

sektoriaus veiksmai atitinka reikalavimus 

Sąjungos finansinei pagalbai gauti pagal šį 

reglamentą: 

3. Toliau nurodyti energetikos 

sektoriaus veiksmai atitinka reikalavimus 

Sąjungos finansinei pagalbai gauti pagal šį 

reglamentą: 

a) veiksmai, susiję su bendro intereso 

projektais, kaip nustatyta Reglamento (ES) 

Nr. 347/2013 14 straipsnyje; 

a) veiksmai, susiję su bendro intereso 

projektais, kaip nustatyta Reglamento (ES) 

Nr. 347/2013 14 straipsnyje, ir priskiriami 

prie to reglamento II priedo 1 dalyje 

nustatytų energetikos infrastruktūros 

kategorijų; 

b) veiksmai, kuriais remiami 

tarpvalstybiniai atsinaujinančiosios 

energijos srities projektai, įskaitant jų 

sukūrimą, kaip apibrėžta šio reglamento 

priedo IV dalyje, jeigu tenkinamos šio 

reglamento 7 straipsnyje nustatytos 

sąlygos. 

b) veiksmai, kuriais remiami 

tarpvalstybiniai atsinaujinančiosios 

energijos srities projektai, įskaitant jų 

sukūrimą, kaip apibrėžta šio reglamento 

priedo IV dalyje, jeigu tenkinamos šio 

reglamento 7 straipsnyje nustatytos 

sąlygos. 

 ba) veiksmai, susiję su energetikos 

infrastruktūros projektais, kuriais 

prisidedama prie energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo, kai šie projektai 

daro įtaką tarpvalstybiniam energijos 

srautui, inter alia, per reguliavimą 

apkrova ir pažangiuosius tinklus; 

 Toliau nurodyti energetikos sektoriaus 

veiksmai laikomi neatitinkančiais 

reikalavimų Sąjungos finansinei pagalbai 

gauti pagal šį reglamentą: 

i) veiksmai, susiję su iškastinio kuro 

gamyba, perdirbimu, perdavimu, 
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paskirstymu, saugojimu ar deginimu; 

ii) veiksmai, susiję su iš atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių ir neišmetant CO2 

pagamintų dujų projektais, kuriuos 

vykdant transportuojami iškastiniai 

ištekliai. 

Or. en 
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Marian-Jean Marinescu 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 3 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Toliau nurodyti energetikos 

sektoriaus veiksmai atitinka reikalavimus 

Sąjungos finansinei pagalbai gauti pagal šį 

reglamentą: 

3. Toliau nurodyti energetikos 

sektoriaus veiksmai atitinka reikalavimus 

Sąjungos finansinei pagalbai gauti pagal šį 

reglamentą: 

a) veiksmai, susiję su bendro intereso 

projektais, kaip nustatyta Reglamento (ES) 

Nr. 347/2013 14 straipsnyje; 

a) veiksmai, susiję su bendro intereso 

projektais, kaip nustatyta Reglamento (ES) 

Nr. 347/2013 14 straipsnyje, ir priskiriami 

prie to reglamento II priedo 1 dalyje 

nustatytų energetikos infrastruktūros 

kategorijų; 

b) veiksmai, kuriais remiami 

tarpvalstybiniai atsinaujinančiosios 

energijos srities projektai, įskaitant jų 

sukūrimą, kaip apibrėžta šio reglamento 

priedo IV dalyje, jeigu tenkinamos šio 

reglamento 7 straipsnyje nustatytos 

sąlygos. 

b) veiksmai, kuriais remiami 

tarpvalstybiniai atsinaujinančiosios 

energijos srities projektai, įskaitant jų 

sukūrimą, kaip apibrėžta šio reglamento 

priedo IV dalyje, jeigu tenkinamos šio 

reglamento 7 straipsnyje nustatytos 

sąlygos. 

 ba) veiksmai, susiję su bendro intereso 

projektais, kaip nustatyta Reglamento 

(ES) Nr. 347/2013 14 straipsnyje, ir 

priskiriami prie to reglamento II priedo 

2 dalyje nustatytų energetikos 

infrastruktūros kategorijų, skiriant ne 

daugiau kaip 15 proc. biudžeto, numatyto 

pagal šio reglamento 4 straipsnio 2 dalies 

b punktą, ir tik pirmajai darbo programai, 

taip pat veiksmams, kuriems naudojamas 

tik tvarus iš atsinaujinančių išteklių 

gaunamas vandenilis arba biometanas; 

 bb) veiksmai, susiję su energetikos 
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infrastruktūros projektais, kuriais 

prisidedama prie energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo, kai šie projektai 

daro įtaką tarpvalstybiniam energijos 

srautui, inter alia, per reguliavimą 

apkrova ir pažangiuosius tinklus; 

Or. en 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo V dalies 2 punkto 1 pastraipos 1 a įtrauka (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – veiksmai atitinka aukščiausius 

saugos standartus elektromagnetinės 

taršos ribojimo požiūriu, siekiant saugoti 

žmonių sveikatą ir aplinką; 

Or. en 

 


