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7.12.2018 A8-0409/86 

Poprawka  86 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 29 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(29) Działania przyczyniające się do 

realizacji projektów będących 

przedmiotem wspólnego zainteresowania 

w dziedzinie infrastruktury łączności 

cyfrowej powinny wykorzystywać 

technologię najlepiej dopasowaną do 

konkretnego projektu, proponując 

najlepiej wyważone proporcje między 

najnowszymi technologiami pod względem 

wydajności przepływu danych, 

bezpieczeństwa transmisji, odporności 

sieci oraz opłacalności, i powinny być 

traktowane priorytetowo za pomocą 

programów prac, z uwzględnieniem 

kryteriów określonych w niniejszym 

rozporządzeniu. Wdrożenia sieci o bardzo 

dużej przepustowości mogą obejmować 

infrastrukturę pasywną w celu 

maksymalizacji korzyści społeczno-

gospodarczych oraz korzyści dla 

środowiska. Ponadto przy ustalaniu 

priorytetów działań należy uwzględniać 

potencjalne pozytywne skutki uboczne 

w zakresie łączności, na przykład gdy 

wdrażany projekt może wzmocnić 

uzasadnienie biznesowe dla przyszłych 

wdrożeń, prowadząc do rozszerzenia 

pokrycia zasięgiem terytoriów i ludności 

na obszarach, które do tej pory 

pozostawały poza zasięgiem. 

(29) W działaniach przyczyniających 

się do realizacji projektów będących 

przedmiotem wspólnego zainteresowania 

w dziedzinie infrastruktury łączności 

cyfrowej należy wykorzystywać najlepszą 

– z punktu widzenia zdrowia ludzkiego i 

ochrony środowiska – dostępną 

technologię, proponując najlepiej 

wyważone proporcje między najnowszymi 

technologiami pod względem wydajności 

przepływu danych, bezpieczeństwa 

transmisji, odporności sieci, 

cyberbezpieczeństwa, opłacalności i 

społecznego zwrotu z inwestycji, a także 

należy je traktować priorytetowo za 

pomocą programów prac, 

z uwzględnieniem kryteriów określonych 

w niniejszym rozporządzeniu. Wdrożenia 

sieci o bardzo dużej przepustowości mogą 

obejmować infrastrukturę pasywną w celu 

maksymalizacji korzyści społeczno-

gospodarczych oraz korzyści dla 

środowiska. Ponadto przy ustalaniu 

priorytetów działań należy uwzględniać 

potencjalne pozytywne skutki uboczne 

w zakresie łączności, na przykład gdy 

wdrażany projekt może wzmocnić 

uzasadnienie biznesowe dla przyszłych 

wdrożeń, prowadząc do rozszerzenia 

pokrycia zasięgiem terytoriów i ludności 

na obszarach, które do tej pory 

pozostawały poza zasięgiem. 
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7.12.2018 A8-0409/87 

Poprawka  87 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Projekty będące przedmiotem 

wspólnego zainteresowania w dziedzinie 

infrastruktury łączności cyfrowej muszą 

spełniać następujące kryteria: 

 a) ich podstawą musi być zasada 

ostrożności oraz zasady, zgodnie z którymi 

w razie możliwości wystąpienia zagrożenia 

dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin lub 

w celu ochrony środowiska należy podjąć 

działania prewencyjne; 

 b) muszą one przyczyniać się do realizacji 

celu szczegółowego przewidzianego w art. 

3 ust. 2 lit. c); 

 c) muszą one wykorzystywać najlepszą 

dostępną technologię, proponując 

najlepiej wyważone proporcje pod 

względem przepustowości przepływu 

danych, bezpieczeństwa transmisji, 

odporności sieci, cyberbezpieczeństwa, 

bezpieczeństwa zdrowotnego, ochrony 

środowiska, efektywności kosztowej i 

społecznego zwrotu z inwestycji; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/88 

Poprawka  88 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) działania przyczyniające się do 

dostępu do sieci o bardzo dużej 

przepustowości, zdolnych do obsługi 

połączeń gigabitowych dla podmiotów 

stymulujących rozwój społeczno-

gospodarczy, należy traktować 

priorytetowo z uwzględnieniem funkcji 

podmiotów stymulujących rozwój 

społeczno-gospodarczy, znaczenia usług 

cyfrowych i aplikacji cyfrowych 

możliwych dzięki zapewnieniu łączności 

bazowej oraz potencjalnych korzyści 

społeczno-gospodarczych dla obywateli, 

przedsiębiorstw i społeczności lokalnych, 

w tym potencjalnych pozytywnych 

skutków ubocznych w zakresie łączności, 

zgodnie z częścią V załącznika; 

a) działania przyczyniające się do 

dostępu do sieci o bardzo dużej 

przepustowości, zdolnych do obsługi 

połączeń gigabitowych, w tym sieci 5G lub 

innych najnowocześniejszych połączeń 

mobilnych, dla podmiotów stymulujących 

rozwój społeczno-gospodarczy, należy 

traktować priorytetowo. W ramach 

ogólnounijnej konkurencyjności i 

zdolności do absorpcji inwestycji oprócz 
podmiotów stymulujących rozwój 

społeczno-gospodarczy uwzględnia się 

znaczenie usług i aplikacji cyfrowych 

możliwych dzięki zapewnieniu łączności 

bazowej oraz potencjalne korzyści 

społeczno-gospodarcze dla obywateli, 

przedsiębiorstw i społeczności lokalnych, 

w tym potencjalne pozytywne skutki 

uboczne w zakresie łączności, a także 

najwyższe standardy bezpieczeństwa w 

dziedzinie zdrowia ludzi i ochrony 

środowiska, zgodnie z częścią V 

załącznika; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/89 

Poprawka  89 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) jeśli chodzi w działania 

przyczyniające się do wdrożenia systemów 

5G, pierwszeństwo przyznaje się budowie 

korytarzy 5G wzdłuż głównych lądowych 

szlaków transportowych, w tym 

transeuropejskich sieci transportowych. 

Uwzględnia się również stopień, w jakim 

działanie przyczynia się do zapewnienia 

zasięgu wzdłuż głównych tras 

transportowych, umożliwiając 

nieprzerwane świadczenie synergicznych 

usług cyfrowych, przy jednoczesnej 

maksymalizacji potencjalnych 

pozytywnych skutków ubocznych dla 

terytoriów i ludności znajdujących się 

w pobliżu obszaru wdrażania projektu. 

Orientacyjny wykaz projektów, które 

mogłyby skorzystać ze wsparcia, znajduje 

się w części V załącznika; 

c) jeśli chodzi o działania 

przyczyniające się do wdrożenia systemów 

5G, pierwszeństwo przyznaje się budowie 

korytarzy 5G wzdłuż głównych lądowych 

szlaków transportowych, w tym 

transeuropejskich sieci transportowych 

oraz węzłów społeczno-gospodarczych. 

Uwzględnia się również stopień, w jakim 

działanie przyczynia się do zapewnienia 

zasięgu wzdłuż głównych tras 

transportowych, umożliwiając 

nieprzerwane świadczenie synergicznych 

usług cyfrowych, przy jednoczesnej 

maksymalizacji potencjalnych 

pozytywnych skutków ubocznych oraz 

ograniczeniu do minimum problemów 

zdrowotnych i środowiskowych dla 

terytoriów i ludności znajdujących się 

w pobliżu obszaru wdrażania projektu. 

Orientacyjny wykaz projektów, które 

mogłyby skorzystać ze wsparcia, znajduje 

się w części V załącznika; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/90 

Poprawka  90 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera e 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) jeśli chodzi o pokrycie zasięgiem 

w ramach sieci o bardzo dużej 

przepustowości, pierwszeństwo przyznaje 

się działaniom przyczyniającym się do 

pokrycia zasięgiem terytoriów i ludności, 

w odwrotnej proporcji do intensywności 

wsparcia w formie dotacji, które byłoby 

wymagane dla umożliwienia realizacji 

projektu, w odniesieniu do stosownych 

maksymalnych stóp współfinansowania 

określonych w art. 14. Uwzględnia się 

również stopień, w jakim działanie 

przyczynia się do zapewnienia 

kompleksowego pokrycia zasięgiem 

terytorium i ludności w obrębie 

określonego obszaru wdrażania projektu, 

przy jednoczesnej maksymalizacji 

potencjalnych pozytywnych skutków 

ubocznych dla terytoriów i ludności 

znajdujących się w pobliżu obszaru 

wdrażania projektu; 

e) jeśli chodzi o pokrycie zasięgiem 

w ramach sieci o bardzo dużej 

przepustowości, pierwszeństwo przyznaje 

się działaniom przyczyniającym się do 

pokrycia zasięgiem terytoriów i ludności, 

w odwrotnej proporcji do intensywności 

wsparcia w formie dotacji, które byłoby 

wymagane dla umożliwienia realizacji 

projektu, w odniesieniu do stosownych 

maksymalnych stóp współfinansowania 

określonych w art. 14. Uwzględnia się 

również stopień, w jakim działanie 

przyczynia się do zapewnienia 

kompleksowego pokrycia zasięgiem 

terytorium i ludności w obrębie 

określonego obszaru wdrażania projektu, 

przy jednoczesnej maksymalizacji 

potencjalnych pozytywnych skutków 

ubocznych oraz ograniczeniu do 

minimum problemów zdrowotnych i 

środowiskowych dla terytoriów i ludności 

znajdujących się w pobliżu obszaru 

wdrażania projektu. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/91 

Poprawka  91 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W sektorze energii do otrzymania 

pomocy finansowej Unii na podstawie 

niniejszego rozporządzenia kwalifikują się 

następujące działania: 

3. W sektorze energii do otrzymania 

pomocy finansowej Unii na podstawie 

niniejszego rozporządzenia kwalifikują się 

następujące działania: 

a) działania wspierające projekty 

będące przedmiotem wspólnego 

zainteresowania, jak określono w art. 14 

rozporządzenia (UE) nr 347/2013; 

a) działania wspierające projekty 

będące przedmiotem wspólnego 

zainteresowania, jak określono w art. 14 

rozporządzenia (UE) nr 347/2013, które 

wchodzą w zakres kategorii dotyczącej 

infrastruktury energetycznej, określonej w 

załączniku II.1; 

b) działania wspierające projekty 

transgraniczne w dziedzinie energii 

odnawialnej, w tym ich opracowanie, 

zdefiniowane w części IV załącznika do 

niniejszego rozporządzenia, 

z zastrzeżeniem spełnienia warunków 

określonych w art. 7 niniejszego 

rozporządzenia. 

b) działania wspierające projekty 

transgraniczne w dziedzinie energii 

odnawialnej, w tym ich opracowanie, 

zdefiniowane w części IV załącznika do 

niniejszego rozporządzenia, 

z zastrzeżeniem spełnienia warunków 

określonych w art. 7 niniejszego 

rozporządzenia. 

 ba) działania związane z projektami w 

zakresie infrastruktury energetycznej, 

które przyczyniają się do poprawy 

efektywności energetycznej, jeżeli projekty 

te mają wpływ na transgraniczne 

przepływy energii, m.in. za pośrednictwem 

regulacji zapotrzebowania i inteligentnych 

sieci energetycznych; 

 w sektorze energii następujące działania 

nie kwalifikują się do otrzymania pomocy 

finansowej Unii na podstawie niniejszego 
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rozporządzenia: 

(i) działania w zakresie produkcji, 

przetwarzania, przesyłu, dystrybucji, 

składowania lub spalania paliw 

kopalnych; 

(ii) działania w zakresie transportu 

zasobów kopalnych w ramach projektów 

dotyczących gazu o obniżonej emisyjności 

pochodzącego ze źródeł odnawialnych. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/92 

Poprawka  92 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W sektorze energii do otrzymania 

pomocy finansowej Unii na podstawie 

niniejszego rozporządzenia kwalifikują się 

następujące działania: 

3. W sektorze energii do otrzymania 

pomocy finansowej Unii na podstawie 

niniejszego rozporządzenia kwalifikują się 

następujące działania: 

a) działania wspierające projekty 

będące przedmiotem wspólnego 

zainteresowania, jak określono w art. 14 

rozporządzenia (UE) nr 347/2013; 

a) działania wspierające projekty 

będące przedmiotem wspólnego 

zainteresowania, jak określono w art. 14 

rozporządzenia (UE) nr 347/2013, które 

wchodzą w zakres kategorii dotyczącej 

infrastruktury energetycznej, określonej w 

załączniku II.1; 

b) działania wspierające projekty 

transgraniczne w dziedzinie energii 

odnawialnej, w tym ich opracowanie, 

zdefiniowane w części IV załącznika do 

niniejszego rozporządzenia, 

z zastrzeżeniem spełnienia warunków 

określonych w art. 7 niniejszego 

rozporządzenia. 

b) działania wspierające projekty 

transgraniczne w dziedzinie energii 

odnawialnej, w tym ich opracowanie, 

zdefiniowane w części IV załącznika do 

niniejszego rozporządzenia, 

z zastrzeżeniem spełnienia warunków 

określonych w art. 7 niniejszego 

rozporządzenia. 

 ba) działania związane z projektami 

będącymi przedmiotem wspólnego 

zainteresowania, określone w art. 14 

rozporządzenia (UE) nr 347/2013, które 

wchodzą w zakres kategorii dotyczącej 

infrastruktury energetycznej, określonej w 

załączniku II.2 do tegoż rozporządzenia, 

na które przeznacza się maksymalnie 15% 

środków budżetowych przyznanych na 

mocy art. 4 ust. 2 lit. b) przedmiotowego 

rozporządzenia, ograniczone do 

pierwszego programu prac, a także 
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działania związane z wyłącznym 

wykorzystaniem zrównoważonego wodoru 

lub biometanu ze źródeł odnawialnych; 

 (b b) działania związane z projektami w 

zakresie infrastruktury energetycznej, 

które przyczyniają się do poprawy 

efektywności energetycznej, jeżeli projekty 

te mają wpływ na transgraniczne 

przepływy energii, m.in. za pośrednictwem 

regulacji zapotrzebowania i inteligentnych 

sieci energetycznych; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/93 

Poprawka  93 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę”  

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część V – punkt 2 – akapit 1 – tiret 1 a (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – spełnia najwyższe standardy 

bezpieczeństwa w zakresie eliminacji 

zanieczyszczeń elektromagnetycznych w 

celu ochrony zdrowia ludzi i środowiska; 

Or. en 

 


