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7.12.2018 A8-0409/82 

Tarkistus  82 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (3 a) Ohjelmassa olisi taattava korkea 

avoimuuden taso tarjoamalla pääsy 

asiaankuuluviin asiakirjoihin erityisesti 

tapauksissa, joilla hankkeet vaikuttavat 

ympäristöön ja ihmisten terveyteen. 

Hankkeiden arviointimenettelyssä olisi 

myös otettava huomioon sosiaaliset ja 

koheesiopoliittiset perusteet ja erityisesti 

paikallisyhteisöjen hyväksyntä. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/83 

Tarkistus  83 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) Energiatehokkuus katsotaan 

ohjelmassa ratkaisevaksi osatekijäksi ja 

keskeiseksi näkökohdaksi unionin 

energiainfrastruktuuria koskevissa 

investointipäätöksissä [energiaunionin 

hallinnosta annetun] asetuksen (EU) 

XXX/XXX mukaisesti. Siinä noudatetaan 

energiatehokkuus etusijalle -periaatetta, 

jolla tarkoitetaan sitä, että ennen energia-

alan suunnittelua, politiikkaa ja 

investointeja koskevien päätösten 

tekemistä olisi harkittava, voitaisiinko 

kustannustehokkailla ja teknisesti, 

taloudellisesti ja ympäristön kannalta 

kestävillä vaihtoehtoisilla 

energiatehokkuustoimenpiteillä korvata 

kokonaan tai osittain kaavaillut 

suunnittelua, politiikkaa ja investointeja 

koskevat toimenpiteet siten, että kuitenkin 

saavutetaan niitä koskevien päätösten 

tavoitteet. 

Or. en 

Perustelu 

Tässä johdanto-osan kappaleessa esitellään energiatehokkuus etusijalle -periaate, joka on jo 

sisällytetty energiaunionin hallintoa koskevaan asetukseen. 
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7.12.2018 A8-0409/84 

Tarkistus  84 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 25 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(25) WiFi4EU-aloitteen hyvien tulosten 

pohjalta ohjelmasta olisi jatkettava tukea 

maksuttoman ja laadukkaan langattoman 

yhteyden tarjoamiseen paikallisissa 

julkisen elämän keskuksissa, mukaan 

lukien julkisen palvelun tehtävää 

suorittavat yhteisöt, kuten viranomaiset ja 

julkisten palvelujen tarjoajat, sekä julkiset 

yleisölle avoimet ulkotilat. Näin voidaan 

edistää unionin digitaalista näkyvyyttä 

paikallisyhteisöissä. 

(25) WiFi4EU-aloitteen hyvien tulosten 

pohjalta ohjelmasta olisi jatkettava tukea 

maksuttoman ja laadukkaan langattoman 

yhteyden tarjoamiseen paikallisissa 

julkisen elämän keskuksissa, mukaan 

lukien julkisen palvelun tehtävää 

suorittavat yhteisöt, kuten viranomaiset ja 

julkisten palvelujen tarjoajat, sekä julkiset 

yleisölle avoimet ulkotilat. Näin voidaan 

edistää unionin digitaalista näkyvyyttä 

paikallisyhteisöissä. Samalla olisi otettava 

asianmukaisesti huomioon 

sähkömagneettisen saasteen mahdolliset 

kielteiset vaikutukset ihmisten terveyteen, 

jotta voidaan suorittaa huolellisia 

arviointeja sen selvittämiseksi, minne 

paikalliset langattomat liityntäpisteet olisi 

sijoitettava, miten paljon niitä olisi oltava 

ja kuinka tehokkaita niiden olisi oltava. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/85 

Tarkistus  85 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Verkkojen Eurooppa -väline  

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 26 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(26) Nyt ennakoidaan jo seuraavan 

sukupolven digitaalisia palveluja, kuten 

esineiden internetin palvelut ja sovellukset, 

joiden odotetaan tuottavan merkittäviä 

hyötyjä monille eri aloille ja koko 

yhteiskunnalle. Niiden elinkelpoisuus 

vaatii 5G-verkkojen keskeytymätöntä 

rajatylittävää kattavuutta erityisesti, jotta 

käyttäjät ja esineet voivat säilyttää yhteydet 

myös liikkuessaan paikasta toiseen. 5G:n 

käyttöönoton kustannusten jakamista eri 

alojen välillä ei ole kuitenkaan vielä 

selkiytetty, ja kaupalliseen käyttöönottoon 

liittyy joillakin keskeisillä aloilla hyvin 

suuria riskejä. Maantieliikennekäytävien 

ja junayhteyksien odotetaan olevan 

merkitykseltään keskeisiä verkotetun 

liikkuvuuden uusien sovellusten 

ensimmäisessä vaiheessa. Sen vuoksi niitä 

pidetään tämän ohjelman rahoituksen 

kannalta olennaisen tärkeinä hankkeina. 

(26) Nyt ennakoidaan jo seuraavan 

sukupolven digitaalisia palveluja, kuten 

esineiden internetin palvelut ja sovellukset, 

joiden odotetaan tuottavan merkittäviä 

hyötyjä monille eri aloille ja koko 

yhteiskunnalle. Niiden elinkelpoisuus 

vaatii 5G-verkkojen keskeytymätöntä 

rajatylittävää kattavuutta erityisesti, jotta 

käyttäjät ja esineet voivat säilyttää yhteydet 

myös liikkuessaan paikasta toiseen. 

Tieteellisissä tutkimuksissa varoitetaan 

kuitenkin yhä enemmän ihmisten 

terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti 

aiheutuvista riskeistä, jotka johtuvat 

laaja-alaisesta ja pitkäaikaisesta 

altistumisesta 5G-teknologian 

keskeytymättömälle kattavuudelle sekä 

yksinään että yhdistettynä muun 

sähkömagneettisen saasteen kanssa. 

Tämän vuoksi olisi kansanterveyden ja 

ympäristön suojelun varmistamiseksi 

sovellettava varovaisuusperiaatetta ennen 

5G-teknologian laajamittaista 

käyttöönottoa, erityisesti tiheään 

asutetuilla ja herkillä alueilla. 

Maantieliikennekäytävien ja 

junayhteyksien odotetaan kuitenkin olevan 

merkitykseltään keskeisiä verkotetun 

liikkuvuuden uusien sovellusten 

ensimmäisessä vaiheessa. Sen vuoksi niitä 

pidetään tämän ohjelman rahoituksen 

kannalta tärkeinä hankkeina. 
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