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7.12.2018 A8-0409/86 

Predlog spremembe  86 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope  

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

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 29 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(29) Ukrepi, ki prispevajo k projektom v 

skupnem interesu na področju 

infrastrukture za digitalno povezljivost, 

uporabljajo tehnologijo, najprimernejšo za 

specifični projekt, hkrati pa ponujajo 

najboljše ravnotežje med najsodobnejšimi 

tehnologijami v smislu zmogljivosti 

pretoka podatkov, varnosti prenosa, 

odpornosti omrežja in stroškovne 

učinkovitosti ter jim je treba dati prednost 

v delovnih programih, upoštevajoč merila, 

določena v tej uredbi. Uvedba zelo 

visokozmogljivih omrežij lahko vključuje 

pasivno infrastrukturo zaradi doseganja 

čim večjih družbeno-gospodarskih in 

okoljskih koristi. Pri prednostnem 

razvrščanju ukrepov se upoštevajo 

morebitni pozitivni učinki prelivanja v 

smislu povezljivosti, na primer, uveden 

projekt lahko izboljša gospodarsko 

upravičenost za prihodnje uvajanje, ki bo 

povzročilo nadaljnje pokritje ozemelj in 

prebivalstva na območjih, ki so bila dotlej 

nepokrita. 

(29) Ukrepi, ki prispevajo k projektom v 

skupnem interesu na področju 

infrastrukture za digitalno povezljivost, 

uporabljajo najboljšo razpoložljivo 

tehnologijo v smislu zdravja ljudi in 

varstva okolja, hkrati pa ponujajo najboljše 

ravnotežje med najsodobnejšimi 

tehnologijami v smislu zmogljivosti 

pretoka podatkov, varnosti prenosa, 

odpornosti omrežja, kibernetske varnosti 

ter stroškovne in socialne učinkovitosti ter 

jim je treba dati prednost v delovnih 

programih, upoštevajoč merila, določena v 

tej uredbi. Uvedba zelo visokozmogljivih 

omrežij lahko vključuje pasivno 

infrastrukturo zaradi doseganja čim večjih 

družbeno-gospodarskih in okoljskih koristi. 

Pri prednostnem razvrščanju ukrepov se 

upoštevajo morebitni pozitivni učinki 

prelivanja v smislu povezljivosti, na 

primer, uveden projekt lahko izboljša 

gospodarsko upravičenost za prihodnje 

uvajanje, ki bo povzročilo nadaljnje 

pokritje ozemelj in prebivalstva na 

območjih, ki so bila dotlej nepokrita. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/87 

Predlog spremembe  87 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope  

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

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Projekti v skupnem interesu na 

področju infrastrukture za digitalno 

povezljivost so v skladu z naslednjimi 

merili: 

 (a) temeljijo na previdnostnem načelu in 

na načelih, da je treba preventivne ukrepe 

sprejemati glede na morebitno nevarnost 

za zdravje ljudi, živali ali rastlin ali za 

varstvo okolja; 

 (b) prispevajo k posebnemu cilju iz točke 

(c) člena 3(2); 

 (c) uporabljajo najboljšo dostopno 

tehnologijo, obenem pa predstavljajo 

najboljše ravnotežje v smislu zmogljivosti 

pretoka podatkov, varnosti prenosa, 

odpornosti omrežja, kibernetske varnosti, 

zdravstvene varnosti in varstva okolja in 

stroškovne učinkovitosti; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/88 

Predlog spremembe  88 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope  

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

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 3 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) ukrepi, ki prispevajo k dostopu do 

zelo visokozmogljivih omrežij, ki lahko 

omogočijo gigabitno povezljivost za 

spodbujevalce socialno-ekonomskega 

razvoja, se prednostno razvrstijo ob 

upoštevanju funkcije spodbujevalcev 

socialno-ekonomskega razvoja, 

pomembnosti digitalnih storitev in 

aplikacij, ki jih omogoča zadevna 

povezljivost, ter potencialnih socialno-

ekonomskih koristi za državljane, podjetja 

in lokalne skupnosti, vključno z 

morebitnimi pozitivnimi učinki prelivanja 

v smislu povezljivosti, v skladu z delom V 

Priloge; 

(a) ukrepi, ki prispevajo k dostopu do 

zelo visokozmogljivih omrežij, ki lahko 

omogočijo gigabitno povezljivost, 

vključno s 5G ali drugo najsodobnejšo 

mobilno povezljivostjo, za spodbujevalce 

socialno-ekonomskega razvoja, se 

razvrstijo prednostno. Poleg globalne 

konkurenčnosti Unije in njene 

zmogljivosti za absorpcijo naložb se poleg 
spodbujevalcev socialno-ekonomskega 

razvoja upoštevajo pomembnost digitalnih 

storitev in aplikacij, ki jih omogoča 

zadevna povezljivost, ter potencialne 

socialno-ekonomske koristi za državljane, 

podjetja in lokalne skupnosti, vključno z 

morebitnimi pozitivnimi učinki prelivanja 

v smislu povezljivosti, kot tudi najboljši 

varnostni standardi v smislu zdravja ljudi 

in varstva okolja v skladu z delom V 

Priloge; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/89 

Predlog spremembe  89 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope  

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

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 3 – točka c 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) pri ukrepih, ki prispevajo k uvedbi 

sistemov 5G, ima prednost vzpostavitev 

koridorjev 5G ob glavnih kopenskih 

prometnih poteh, vključno z vseevropskimi 

prometnimi omrežji. Upošteva se tudi, 

koliko ukrep prispeva k zagotavljanju 

pokritja ob glavnih prometnih poteh, kar 

omogoča nemoteno zagotavljanje 

sinergijskih digitalnih storitev, ter hkrati 

čim bolj povečuje morebitne pozitivne 

učinke prelivanja za ozemlja in 

prebivalstvo v bližini območja uvedbe 

projekta. Okvirni seznam projektov, ki bi 

jim podpora lahko koristila, je vključen v 

del V Priloge; 

(c) pri ukrepih, ki prispevajo k uvedbi 

sistemov 5G, imajo prednost vzpostavitev 

koridorjev 5G ob glavnih kopenskih 

prometnih poteh, vključno z vseevropskimi 

prometnimi omrežji, in 

družbenoekonomska središča. Upošteva se 

tudi, koliko ukrep prispeva k zagotavljanju 

pokritja ob glavnih prometnih poteh, kar 

omogoča nemoteno zagotavljanje 

sinergijskih digitalnih storitev, ter hkrati 

čim bolj povečuje morebitne pozitivne 

učinke prelivanja in čim bolj odpravlja 

pomisleke glede zdravja in okolja za 

ozemlja in prebivalstvo v bližini območja 

uvedbe projekta. Okvirni seznam 

projektov, ki bi jim podpora lahko 

koristila, je vključen v del V Priloge; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/90 

Predlog spremembe  90 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope  

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

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 3 – točka e 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) glede pokritosti z zelo 

visokozmogljivimi omrežji imajo prednost 

ukrepi, ki prispevajo k pokritju ozemelj in 

prebivalstva, v obratnem sorazmerju z 

intenzivnostjo nepovratnih sredstev, ki bi 

bila potrebna za izvedbo projekta glede na 

veljavne najvišje stopnje sofinanciranja, 

določene v členu 14. Upošteva se tudi, 

koliko ukrep prispeva k zagotavljanju 

celovitega pokritja ozemlja in prebivalstva 

na območju uvedbe projekta ter hkrati čim 

bolj povečuje morebitne pozitivne učinke 

prelivanja za ozemlja in prebivalstvo v 

bližini območja uvedbe projekta; 

(e) glede pokritosti z zelo 

visokozmogljivimi omrežji imajo prednost 

ukrepi, ki prispevajo k pokritju ozemelj in 

prebivalstva, v obratnem sorazmerju z 

intenzivnostjo nepovratnih sredstev, ki bi 

bila potrebna za izvedbo projekta glede na 

veljavne najvišje stopnje sofinanciranja, 

določene v členu 14. Upošteva se tudi, 

koliko ukrep prispeva k zagotavljanju 

celovitega pokritja ozemlja in prebivalstva 

na območju uvedbe projekta ter hkrati čim 

bolj povečuje morebitne pozitivne učinke 

prelivanja in čim bolj odpravlja pomisleke 

glede zdravja in okolja za ozemlja in 

prebivalstvo v bližini območja uvedbe 

projekta; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/91 

Predlog spremembe  91 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope  

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

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. V energetskem sektorju so do 

prejemanja finančne pomoči Unije na 

podlagi te uredbe upravičeni naslednji 

ukrepi: 

3. V energetskem sektorju so do 

prejemanja finančne pomoči Unije na 

podlagi te uredbe upravičeni naslednji 

ukrepi: 

(a) ukrepi v zvezi s projekti v skupnem 

interesu, kot so določeni v členu 14 Uredbe 

(EU) št. 347/2013; 

(a) ukrepi v zvezi s projekti v skupnem 

interesu, kot so določeni v členu 14 Uredbe 

(EU) št. 347/2013, ki spadajo v kategorijo 

energetske infrastrukture iz Priloge II.1; 

(b) ukrepi za podporo čezmejnih 

projektov na področju energije iz 

obnovljivih virov, vključno z njihovo 

zasnovo, kot so opredeljeni v delu IV 

Priloge k tej uredbi, če so izpolnjeni pogoji 

iz člena 7 te uredbe. 

(b) ukrepi za podporo čezmejnih 

projektov na področju energije iz 

obnovljivih virov, vključno z njihovo 

zasnovo, kot so opredeljeni v delu IV 

Priloge k tej uredbi, če so izpolnjeni pogoji 

iz člena 7 te uredbe. 

 (ba) ukrepi, povezani s projekti 

energetske infrastrukture, ki prispevajo k 

izboljšanju energijske učinkovitosti, kadar 

ti projekti vplivajo na čezmejni pretok 

energije, med drugim s prilagajanjem 

odjema in pametnimi omrežji. 

 Naslednji ukrepi v energetskem sektorju 

niso upravičeni do prejemanja finančne 

pomoči Unije na podlagi te uredbe: 

(i) ukrepi, povezani s proizvodnjo, 

predelavo, prenosom, distribucijo, 

skladiščenjem ali zgorevanjem fosilnih 

goriv; 

(ii) ukrepi, povezani s projekti za obnovljiv 

in razogljičen plin, ki služijo za transport 

fosilnih virov. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/92 

Predlog spremembe  92 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope  

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

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. V energetskem sektorju so do 

prejemanja finančne pomoči Unije na 

podlagi te uredbe upravičeni naslednji 

ukrepi: 

3. V energetskem sektorju so do 

prejemanja finančne pomoči Unije na 

podlagi te uredbe upravičeni naslednji 

ukrepi: 

(a) ukrepi v zvezi s projekti v skupnem 

interesu, kot so določeni v členu 14 Uredbe 

(EU) št. 347/2013; 

(a) ukrepi v zvezi s projekti v skupnem 

interesu, kot so določeni v členu 14 Uredbe 

(EU) št. 347/2013, ki spadajo v kategorijo 

energetske infrastrukture iz Priloge II.1; 

(b) ukrepi za podporo čezmejnih 

projektov na področju energije iz 

obnovljivih virov, vključno z njihovo 

zasnovo, kot so opredeljeni v delu IV 

Priloge k tej uredbi, če so izpolnjeni pogoji 

iz člena 7 te uredbe. 

(b) ukrepi za podporo čezmejnih 

projektov na področju energije iz 

obnovljivih virov, vključno z njihovo 

zasnovo, kot so opredeljeni v delu IV 

Priloge k tej uredbi, če so izpolnjeni pogoji 

iz člena 7 te uredbe. 

 (ba) ukrepi v zvezi s projekti v skupnem 

interesu, kot so določeni v členu 14 

Uredbe (EU) št. 347/2013, ki spadajo v 

kategorijo energetske infrastrukture iz 

Priloge II.2 z največjim proračunom 15 % 

proračuna, dodeljenega v skladu s 

členom 4(2)(b) te uredbe, in so omejeni na 

prvi delovni program, ter ukrepi, pri 

katerih se uporablja izključno trajnostni 

vodik ali biometan iz obnovljivih virov; 

 (bb) ukrepi, povezani s projekti 

energetske infrastrukture, ki prispevajo k 

izboljšanju energijske učinkovitosti, kadar 

ti projekti vplivajo na čezmejni pretok 
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energije, med drugim s prilagajanjem 

odjema in pametnimi omrežji; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/93 

Predlog spremembe  93 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope  

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

 

Predlog uredbe 

Priloga I – del V – točka 2 – odstavek 1 – alinea 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -  izpolnjujejo najvišje varnostne 

standarde v smislu omejevanja 

elektromagnetnega onesnaženja za 

varstvo zdravja ljudi in okolja; 

Or. en 

 


