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Τροπολογία  82 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»  

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 

εγγυάται υψηλό επίπεδο διαφάνειας, 

παρέχοντας πρόσβαση στα σχετικά 

έγγραφα, ιδίως σε περιπτώσεις που τα 

έργα επηρεάζουν το περιβάλλον και την 

ανθρώπινη υγεία. Η διαδικασία 

αξιολόγησης των έργων θα πρέπει επίσης 

να λαμβάνει υπόψη κοινωνικά κριτήρια 

και κριτήρια συνοχής, ιδίως την αποδοχή 

από τις τοπικές κοινότητες. 

Or. en 



 

AM\1171605EL.docx  PE631.579v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.12.2018 A8-0409/83 

Τροπολογία  83 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»  

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Το πρόγραμμα θεωρεί την 

ενεργειακή απόδοση κρίσιμο στοιχείο και 

βασικό μέλημα για τη λήψη αποφάσεων 

για επενδύσεις σε υποδομές ενέργειας 

στην Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. ΧΧΧ/ΧΧΧ [για τη 

διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης]. 

Ειδικότερα, κατοχυρώνει την αρχή 

«προτεραιότητα στην ενεργειακή 

απόδοση», που σημαίνει ότι, πριν από τη 

λήψη αποφάσεων σχεδιασμού, πολιτικής 

και επενδύσεων στον τομέα της 

ενέργειας, θα πρέπει να εξετάζεται κατά 

πόσον η λήψη αποτελεσματικών από 

άποψη κόστους, καθώς και τεχνικά, 

οικονομικά και περιβαλλοντικά ορθών 

εναλλακτικών μέτρων ενεργειακής 

απόδοσης θα μπορούσε να 

αντικαταστήσει εν όλω ή εν μέρει τα 

προβλεπόμενα μέτρα σχεδιασμού, 

πολιτικής και επενδύσεων, με παράλληλη 

όμως επίτευξη των στόχων των 

αντίστοιχων αποφάσεων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη εισάγει την αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση 

και είναι εμπνευσμένη από όσα περιλαμβάνονται ήδη στον κανονισμό για τη διακυβέρνηση της 

Ενεργειακής Ένωσης. 
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Τροπολογία  84 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»  

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Πέραν αυτού, με βάση την επιτυχία 

της πρωτοβουλίας WiFi4EU, το 

πρόγραμμα πρέπει να εξακολουθήσει να 

στηρίζει τη δωρεάν παροχή τοπικής 

ασύρματης συνδεσιμότητας υψηλής 

ποιότητας στα κέντρα του τοπικού 

δημόσιου βίου, καθώς και σε οντότητες με 

δημόσια αποστολή, όπως οι δημόσιες 

αρχές και οι πάροχοι δημοσίων υπηρεσιών, 

καθώς και σε υπαίθριους χώρους στους 

οποίους έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό, 

ώστε να προωθηθεί το ψηφιακό όραμα της 

Ένωσης στις τοπικές κοινότητες. 

(25) Πέραν αυτού, με βάση την επιτυχία 

της πρωτοβουλίας WiFi4EU, το 

πρόγραμμα πρέπει να εξακολουθήσει να 

στηρίζει τη δωρεάν παροχή τοπικής 

ασύρματης συνδεσιμότητας υψηλής 

ποιότητας στα κέντρα του τοπικού 

δημόσιου βίου, καθώς και σε οντότητες με 

δημόσια αποστολή, όπως οι δημόσιες 

αρχές και οι πάροχοι δημοσίων υπηρεσιών, 

καθώς και σε υπαίθριους χώρους στους 

οποίους έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό, 

ώστε να προωθηθεί το ψηφιακό όραμα της 

Ένωσης στις τοπικές κοινότητες. 

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να ληφθούν 

δεόντως υπόψη οι πιθανές αρνητικές 

συνέπειες της ηλεκτρομαγνητικής 

ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία 

προκειμένου να αξιολογηθούν προσεκτικά 

τα περιβάλλοντα εγκατάστασης των 

τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης, 

καθώς και η συγκέντρωση και η ισχύς 

τους. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/85 

Τροπολογία  85 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»  

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Η βιωσιμότητα των 

προβλεπόμενων ψηφιακών υπηρεσιών νέας 

γενιάς, όπως οι υπηρεσίες και οι 

εφαρμογές του Διαδικτύου των πραγμάτων 

που αναμένεται να αποφέρουν σημαντικά 

οφέλη σε διαφόρους τομείς και στην 

κοινωνία στο σύνολό της, θα απαιτήσει 

αδιάλειπτη διασυνοριακή κάλυψη με 

δίκτυα 5G, ιδίως για να καταστεί δυνατή η 

συνεχής σύνδεση χρηστών και 

αντικειμένων ενόσω κινούνται. Ωστόσο, 

τα σενάρια επιμερισμού του κόστους για 

την εγκατάσταση του 5G σε αυτούς τους 

τομείς παραμένουν ασαφή και οι 

διαφαινόμενοι κίνδυνοι της εμπορικής 

εγκατάστασης σε ορισμένα καίρια πεδία 

είναι πολύ υψηλοί. Οι οδικοί διάδρομοι και 

οι σιδηροδρομικές συνδέσεις αναμένεται 

να καταστούν καίρια πεδία στο πρώτο 

στάδιο των νέων εφαρμογών στον τομέα 

της συνδεδεμένης κινητικότητας και, 

συνεπώς, αποτελούν ζωτικής σημασίας 

διασυνοριακά έργα προς χρηματοδότηση 

βάσει του προγράμματος. 

(26) Η βιωσιμότητα των 

προβλεπόμενων ψηφιακών υπηρεσιών νέας 

γενιάς, όπως οι υπηρεσίες και οι 

εφαρμογές του Διαδικτύου των πραγμάτων 

που αναμένεται να αποφέρουν σημαντικά 

οφέλη σε διαφόρους τομείς και στην 

κοινωνία στο σύνολό της, θα απαιτήσει 

αδιάλειπτη διασυνοριακή κάλυψη με 

δίκτυα 5G, ιδίως για να καταστεί δυνατή η 

συνεχής σύνδεση χρηστών και 

αντικειμένων ενόσω κινούνται. Ωστόσο, οι 

επιστημονικές έρευνες προειδοποιούν όλο 

και περισσότερο για τους πιθανούς 

κινδύνους για την υγεία και το 

περιβάλλον, λόγω της έκθεσης στη 

διάχυτη, παρατεταμένη και αδιάκοπη 

κάλυψη της τεχνολογίας 5G, μεμονωμένα, 

αλλά και σε συνδυασμό με άλλους 

ηλεκτρομαγνητικούς ρυπογόνους 

παράγοντες. Επομένως, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας 

υγείας και του περιβάλλοντος, θα πρέπει 

να εφαρμόζεται η αρχή της προφύλαξης 

πριν από κάθε εκτεταμένη χρήση της 

τεχνολογίας 5G, ιδιαίτερα σε 

πυκνοκατοικημένες και ευαίσθητες 

περιοχές. Ωστόσο, οι οδικοί διάδρομοι και 

οι σιδηροδρομικές συνδέσεις αναμένεται 

να καταστούν καίρια πεδία στο πρώτο 

στάδιο των νέων εφαρμογών στον τομέα 

της συνδεδεμένης κινητικότητας και, 

συνεπώς, αποτελούν σημαντικά 
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διασυνοριακά έργα προς χρηματοδότηση 

βάσει του προγράμματος. 
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