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Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten  

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

 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3 a) Programmet bør sikre en høj grad 

af gennemsigtighed ved at give adgang til 

de relevante dokumenter, navnlig i 

tilfælde hvor projekter påvirker miljøet og 

menneskers sundhed. 

Projektvurderingsproceduren bør også 

tage hensyn til sociale kriterier og 

kriterier for samhørighed og især 

lokalsamfundenes accept. 

Or. en 
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Betragtning 4 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4 a) Programmet betragter 

energieffektivitet som et afgørende 

element og en vigtig overvejelse i 

forbindelse med investeringsbeslutninger 

om energimæssig infrastruktur i Unionen 

i henhold til forordning (EU) XXXX/XXX 

[forvaltning af energiunionen]. Det 

anerkender først og fremmest princippet 

om "energieffektivitet først", hvilket 

betyder, at det, inden der træffes 

beslutninger om energiplanlægning, -

politik og -investeringer, overvejes, om 

omkostningseffektive samt teknisk, 

økonomisk og miljømæssigt forsvarlige 

alternative 

energieffektivitetsforanstaltninger helt 

eller delvis kan erstatte de påtænkte 

planlægningsmæssige, politiske, og 

investeringsmæssige foranstaltninger, 

samtidig med at målsætningerne fra de 

respektive beslutninger fortsat nås. 

Or. en 

Begrundelse 

Denne betragtning indfører princippet om energieffektivitet først og er inspireret af, hvad der 

allerede indgår i forordningen om forvaltning af energiunionen. 
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Betragtning 25 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) Med udgangspunkt i den 

vellykkede gennemførelse af WiFi4EU-

initiativet bør programmet med henblik på 

at fremme Unionens digitale vision i 

lokalsamfundene desuden fortsat støtte 

tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs 

konnektivitet af høj kvalitet på centrale 

steder i det lokale offentlige liv, herunder 

enheder med en offentlig opgave såsom 

offentlige myndigheder og udbydere af 

offentlige tjenester samt offentligt 

tilgængelige udendørsområder. 

(25) Med udgangspunkt i den 

vellykkede gennemførelse af WiFi4EU-

initiativet bør programmet med henblik på 

at fremme Unionens digitale vision i 

lokalsamfundene desuden fortsat støtte 

tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs 

konnektivitet af høj kvalitet på centrale 

steder i det lokale offentlige liv, herunder 

enheder med en offentlig opgave såsom 

offentlige myndigheder og udbydere af 

offentlige tjenester samt offentligt 

tilgængelige udendørsområder. Samtidig 

bør der rettes opmærksomhed mod de 

mulige negative følgevirkninger af 

elektromagnetisk forurening for 

menneskers sundhed, idet der foretages 

omhyggelige vurderinger for at udpege, 

hvor de trådløse lokale adgangspunkter 

bør placeres, hvor mange der bør være, og 

hvor kraftige de bør være. 

Or. en 
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Betragtning 26 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) Levedygtigheden af den forventede 

næste generation af digitale tjenester, 

såsom tjenester og applikationer i 

forbindelse med tingenes internet, som 

forventes at medføre betydelige fordele på 

tværs af forskellige sektorer og for 

samfundet som helhed, vil kræve uafbrudt 

grænseoverskridende dækning med 5G-net, 

navnlig med henblik på at gøre det muligt 

for brugere og objekter at have forbindelse, 

når de er på farten. 

Omkostningsdelingsscenarierne for 

udbredelse af 5G i disse sektorer er 

imidlertid stadig uklare, og de formodede 

risici ved kommerciel udbredelse på visse 

nøgleområder er meget store. 

Vejkorridorer og togforbindelser forventes 

at være nøgleområder i den første fase af 

nye anvendelser inden for netforbundet 

mobilitet og udgør derfor afgørende 

grænseoverskridende projekter til 

finansiering under dette program. 

(26) Levedygtigheden af den forventede 

næste generation af digitale tjenester, 

såsom tjenester og applikationer i 

forbindelse med tingenes internet, som 

forventes at medføre betydelige fordele på 

tværs af forskellige sektorer og for 

samfundet som helhed, vil kræve uafbrudt 

grænseoverskridende dækning med 5G-net, 

navnlig med henblik på at gøre det muligt 

for brugere og objekter at have forbindelse, 

når de er på farten. Videnskabelige 

undersøgelser viser dog en stadig større 

potentiel risiko for menneskers sundhed 

og miljøet ved eksponering for 

længerevarende og uafbrudt 5G-dækning, 

både alene og kombineret med anden 

elektromagnetisk forurening. Derfor bør 

forsigtighedsprincippet anvendes før en 

omfattende implementering af 5G-

teknologi for at sikre beskyttelse af 

folkesundheden og miljøet, navnlig i 

områder med høj befolkningstæthed og 

andre følsomme områder. Vejkorridorer 

og togforbindelser forventes imidlertid at 

være nøgleområder i den første fase af de 

nye anvendelser inden for netforbundet 

mobilitet og udgør derfor vigtige 

grænseoverskridende projekter til 

finansiering under dette program. 

Or. en 
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