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7.12.2018 A8-0409/86 

Pozmeňujúci návrh  86 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 29 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(29) Opatreniami prispievajúcimi k 

projektom spoločného záujmu v oblasti 

infraštruktúry digitálnej pripojiteľnosti sa 

zavedie najvhodnejšia technológia pre 

konkrétny projekt a zároveň sa ponúkne 

najlepšia vyváženosť najnovších 

technológií, pokiaľ ide o kapacitu toku 

údajov, bezpečnosť prenosu, odolnosť siete 

a nákladovú efektívnosť, a po zohľadnení 

kritérií stanovených v tomto nariadení by 

sa mali uprednostniť v rámci pracovných 

programov. Zavádzanie sietí s veľmi 

vysokou kapacitou môže zahŕňať pasívnu 

infraštruktúru s cieľom maximalizovať 

sociálno-ekonomické, ako aj 

environmentálne prínosy. Pri určovaní 

priority opatrení sa nakoniec zohľadnia 

možné pozitívne účinky presahovania, 

pokiaľ ide o pripojiteľnosť, napr. ak 

realizovaný projekt môže zlepšiť 

zdôvodnenie projektu pri ďalšej realizácii, 

čo bude viesť k väčšiemu pokrytiu území 

a obyvateľstva v oblastiach, ktoré doteraz 

pokryté neboli. 

(29) Akciami prispievajúcimi k 

projektom spoločného záujmu v oblasti 

infraštruktúry digitálnej pripojiteľnosti sa 

zavedie najlepšia dostupná technológia z 

hľadiska ochrany ľudského zdravia a 

životného prostredia a zároveň sa ponúkne 

najlepšia vyváženosť najnovších 

technológií, pokiaľ ide o kapacitu toku 

údajov, bezpečnosť prenosu, odolnosť 

siete, kybernetickú bezpečnosť, nákladovú 

efektívnosť a sociálnu návratnosť, a po 

zohľadnení kritérií stanovených v tomto 

nariadení by sa mali uprednostniť v rámci 

pracovných programov. Zavádzanie sietí s 

veľmi vysokou kapacitou môže zahŕňať 

pasívnu infraštruktúru s cieľom 

maximalizovať sociálno-ekonomické, ako 

aj environmentálne prínosy. Pri určovaní 

priority akcií sa nakoniec zohľadnia možné 

pozitívne účinky presahovania, pokiaľ ide 

o pripojiteľnosť, napr. ak realizovaný 

projekt môže zlepšiť zdôvodnenie projektu 

pri ďalšej realizácii, čo bude viesť 

k väčšiemu pokrytiu území a obyvateľstva 

v oblastiach, ktoré doteraz pokryté neboli. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/87 

Pozmeňujúci návrh  87 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Projekty spoločného záujmu v 

oblasti infraštruktúry digitálnej 

pripojiteľnosti spĺňajú tieto kritériá: 

 a) sú založené na zásade predbežnej 

opatrnosti a na zásadách, podľa ktorých 

by sa pri možnom ohrození zdravia ľudí, 

zvierat alebo rastlín alebo s cieľom 

chrániť životné prostredie mali prijať 

preventívne opatrenia; 

 b) prispievajú k špecifickému cieľu 

stanovenému v článku 3 ods. 2 písm. c); 

 c) zavádzajú najlepšiu dostupnú 

technológiu a zároveň ponúkajú najlepšiu 

vyváženosť v zmysle kapacity dátového 

toku, bezpečnosti prenosu, odolnosti siete, 

kybernetickej bezpečnosti, bezpečnosti z 

hľadiska zdravia a ochrany životného 

prostredia, nákladovej efektívnosti a 

sociálnej návratnosti; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/88 

Pozmeňujúci návrh  88 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 3 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) opatrenia prispievajúce k prístupu 

k sieťam s veľmi vysokou kapacitou 

schopným poskytovať gigabitové 

pripojenie pre subjekty sociálno-

ekonomickej interakcie sa musia 

uprednostniť s prihliadnutím na funkciu 

subjektov sociálno-ekonomickej 

interakcie, význam digitálnych služieb 

a aplikácií umožnených prostredníctvom 

poskytovania základného pripojenia 

a potenciálne sociálno-ekonomické prínosy 

pre občanov, podniky a miestne komunity 

vrátane potenciálnych pozitívnych účinkov 

presahovania, pokiaľ ide o pripojiteľnosť, 

v súlade s časťou V prílohy; 

a) akcie prispievajúce k prístupu 

k sieťam s veľmi vysokou kapacitou 

schopným poskytovať gigabitové 

pripojenie vrátane pripojenia 5G alebo 

iného moderného mobilného pripojenia 
pre subjekty sociálno-ekonomickej 

interakcie sa musia uprednostniť. 

Celosvetová konkurencieschopnosť Únie 

a jej kapacita absorbovať investície majú 

okrem sociálno-ekonomických faktorov 

zohľadňovať význam digitálnych služieb 

a aplikácií umožnených prostredníctvom 

poskytovania základného pripojenia 

a potenciálne sociálno-ekonomické prínosy 

pre občanov, podniky a miestne komunity 

vrátane potenciálnych pozitívnych účinkov 

presahovania, pokiaľ ide o pripojiteľnosť, 

ako aj najlepšie bezpečnostné normy z 

hľadiska ľudského zdravia a ochrany 

životného prostredia, v súlade s časťou V 

prílohy; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/89 

Pozmeňujúci návrh  89 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 3 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) pokiaľ ide o činnosti prispievajúce 

k zavádzaniu systémov 5G, prioritou bude 

zavedenie koridorov 5G pozdĺž hlavných 

pozemných dopravných trás vrátane 

transeurópskych dopravných sietí. 

Zohľadní sa aj rozsah, v akom toto 

opatrenie prispieva k zabezpečeniu 

pokrytia pozdĺž hlavných dopravných trás 

umožňujúceho neprerušované 

poskytovanie synergických digitálnych 

služieb pri súčasnej maximalizácii 

možných pozitívnych účinkov 

presahovania, pokiaľ ide o územie 

a obyvateľstvo v blízkosti oblasti 

zavedenia projektu. V časti V prílohy sa 

nachádza orientačný zoznam projektov, 

ktoré by mohli využívať podporu; 

c) pokiaľ ide o činnosti prispievajúce 

k zavádzaniu systémov 5G, prioritou bude 

zavedenie koridorov 5G pozdĺž hlavných 

pozemných dopravných trás vrátane 

transeurópskych dopravných sietí a 

sociálno-ekonomických uzlov. Zohľadní sa 

aj rozsah, v akom táto akcia prispieva 

k zabezpečeniu pokrytia pozdĺž hlavných 

dopravných trás umožňujúceho 

neprerušované poskytovanie synergických 

digitálnych služieb pri súčasnej 

maximalizácii možných pozitívnych 

účinkov presahovania a minimalizácii 

obáv týkajúcich sa zdravia a životného 

prostredia, pokiaľ ide o územie 

a obyvateľstvo v blízkosti oblasti 

zavedenia projektu. V časti V prílohy sa 

nachádza orientačný zoznam projektov, 

ktoré by mohli využívať podporu; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/90 

Pozmeňujúci návrh  90 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 3 – písmeno e 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) pokiaľ ide o pokrytie sieťami s 

veľmi vysokou kapacitou, prioritou budú 

činnosti, ktoré prispievajú k pokrytiu 

území a obyvateľstva nepriamo úmerne 

k intenzite grantovej podpory, ktorá by 

bola potrebná na to, aby sa projekt mohol 

implementovať, vzhľadom na príslušné 

maximálne miery spolufinancovania 

stanovené v článku 14. Zohľadní sa aj 

rozsah, v akom toto opatrenie prispieva 

k zabezpečeniu komplexného pokrytia 

územia a obyvateľstva v rámci určitej 

oblasti zavedenia projektu pri súčasnej 

maximalizácii možných pozitívnych 

účinkov presahovania, pokiaľ ide o územie 

a obyvateľstvo v blízkosti oblasti 

zavedenia projektu. 

e) pokiaľ ide o pokrytie sieťami s 

veľmi vysokou kapacitou, prioritou budú 

činnosti, ktoré prispievajú k pokrytiu 

území a obyvateľstva nepriamo úmerne 

k intenzite grantovej podpory, ktorá by 

bola potrebná na to, aby sa projekt mohol 

implementovať, vzhľadom na príslušné 

maximálne miery spolufinancovania 

stanovené v článku 14. Zohľadní sa aj 

rozsah, v akom táto akcia prispieva 

k zabezpečeniu komplexného pokrytia 

územia a obyvateľstva v rámci určitej 

oblasti zavedenia projektu pri súčasnej 

maximalizácii možných pozitívnych 

účinkov presahovania a minimalizácii 

obáv týkajúcich sa zdravia a životného 

prostredia, pokiaľ ide o územie 

a obyvateľstvo v blízkosti oblasti 

zavedenia projektu. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/91 

Pozmeňujúci návrh  91 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Na finančnú pomoc Únie podľa 

tohto nariadenia sú oprávnené tieto akcie 

v sektore energetiky: 

3. Na finančnú pomoc Únie podľa 

tohto nariadenia sú oprávnené tieto akcie 

v sektore energetiky: 

a) akcie súvisiace s projektmi 

spoločného záujmu, ako sa stanovuje 

v článku 14 nariadenia (EÚ) č. 347/2013; 

a) akcie súvisiace s projektmi 

spoločného záujmu, ako sa stanovuje 

v článku 14 nariadenia (EÚ) č. 347/2013, 

ktoré patria do kategórie energetickej 

infraštruktúry uvedenej v prílohe II.1 

uvedeného nariadenia; 

b) akcie podporujúce cezhraničné 

projekty v oblasti energie z obnoviteľných 

zdrojov vrátane ich koncepcie, ako sa 

vymedzuje v časti IV prílohy k tomuto 

nariadeniu, s výhradou splnenia podmienok 

stanovených v článku 7 tohto nariadenia. 

b) akcie podporujúce cezhraničné 

projekty v oblasti energie z obnoviteľných 

zdrojov vrátane ich koncepcie, ako sa 

vymedzuje v časti IV prílohy k tomuto 

nariadeniu, s výhradou splnenia podmienok 

stanovených v článku 7 tohto nariadenia. 

 ba) akcie súvisiace s projektmi 

energetickej infraštruktúry, ktoré 

prispievajú k zlepšeniu energetickej 

efektívnosti, ak majú tieto projekty vplyv 

na cezhraničný energetický tok, okrem 

iného prostredníctvom reakcie na strane 

spotreby a inteligentných sietí. 

 Na získanie finančnej pomoci Únie podľa 

tohto nariadenia nie sú oprávnené tieto 

akcie v sektore energetiky: 

i) akcie súvisiace s výrobou, spracovaním, 

prenosom, distribúciou, skladovaním 

alebo spaľovaním fosílneho paliva: 

ii) akcie súvisiace s projektmi 

obnoviteľných a dekarbonizovaných 
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plynov na prepravu fosílnych zdrojov. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/92 

Pozmeňujúci návrh  92 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Na finančnú pomoc Únie podľa 

tohto nariadenia sú oprávnené tieto akcie 

v sektore energetiky: 

3. Na finančnú pomoc Únie podľa 

tohto nariadenia sú oprávnené tieto akcie 

v sektore energetiky: 

a) akcie súvisiace s projektmi 

spoločného záujmu, ako sa stanovuje 

v článku 14 nariadenia (EÚ) č. 347/2013; 

a) akcie súvisiace s projektmi 

spoločného záujmu, ako sa stanovuje 

v článku 14 nariadenia (EÚ) č. 347/2013, 

ktoré patria do kategórie energetickej 

infraštruktúry uvedenej v prílohe II.1 

uvedeného nariadenia; 

b) akcie podporujúce cezhraničné 

projekty v oblasti energie z obnoviteľných 

zdrojov vrátane ich koncepcie, ako sa 

vymedzuje v časti IV prílohy k tomuto 

nariadeniu, s výhradou splnenia podmienok 

stanovených v článku 7 tohto nariadenia. 

b) akcie podporujúce cezhraničné 

projekty v oblasti energie z obnoviteľných 

zdrojov vrátane ich koncepcie, ako sa 

vymedzuje v časti IV prílohy k tomuto 

nariadeniu, s výhradou splnenia podmienok 

stanovených v článku 7 tohto nariadenia. 

 ba) akcie súvisiace s projektmi 

spoločného záujmu, ako je stanovené v 

článku 14 nariadenia (EÚ) č. 347/2013, 

ktoré patria do kategórie energetickej 

infraštruktúry uvedenej v prílohe II.2 

uvedeného nariadenia, s maximálnym 

rozpočtom 15 % rozpočtu prideleného 

podľa článku 4 ods. 2 písm. b) tohto 

nariadenia a s obmedzením na prvý 

pracovný program, ako aj na akcie, ktoré 

využívajú výlučne vodík alebo biometán z 

udržateľných obnoviteľných zdrojov; 

 bb) akcie súvisiace s projektmi 

energetickej infraštruktúry, ktoré 

prispievajú k zlepšeniu energetickej 
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efektívnosti, ak majú tieto projekty vplyv 

na cezhraničný energetický tok, okrem 

iného prostredníctvom reakcie na strane 

spotreby a inteligentných sietí. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/93 

Pozmeňujúci návrh  93 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy  

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

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť V – bod 2 – odsek 1 – zarážka 1 a (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 spĺňajú najvyššie bezpečnostné normy z 

hľadiska obmedzenia 

elektromagnetického znečistenia v záujme 

ochrany ľudského zdravia a životného 

prostredia; 

Or. en 

 


