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7.12.2018 A8-0409/82 

Amendement  82 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility  

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

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) Het programma moet een hoog 

niveau van transparantie waarborgen 

door toegang te verlenen tot de 

betreffende documenten, in het bijzonder 

indien projecten invloed hebben op het 

milieu en de menselijke gezondheid. In de 

beoordelingsprocedure van projecten 

moet rekening worden gehouden met 

sociale en cohesiecriteria, en met name de 

aanvaarding ervan door lokale 

gemeenschappen. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/83 

Amendement  83 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility  

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

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Het programma beschouwt 

energie-efficiëntie als een essentieel 

element en als een belangrijke overweging 

voor investeringsbeslissingen inzake 

energie-infrastructuur in de Unie 

overeenkomstig Verordening (EU) 

nr. XXX/XXX [governance van de 

energie-unie]. Het steunt met name op het 

beginsel "energie-efficiëntie eerst", 

hetgeen betekent dat voorafgaand aan het 

nemen van besluiten over 

energieplanning, -beleid en -investeringen 

moet worden nagaan of kostenefficiënte 

en technisch, economisch en ecologisch 

verantwoorde alternatieve energie-

efficiëntiemaatregelen een volwaardig of 

gedeeltelijk alternatief kunnen vormen 

voor de voorgenomen plannings-, beleids- 

en investeringsmaatregelen, zonder 

afbreuk te doen aan de verwezenlijking 

van de doelstellingen van de respectieve 

besluiten. 

Or. en 

Motivering 

Deze overweging introduceert eerst het beginsel "energie-efficiëntie eerst" en is geïnspireerd 

op wat reeds is opgenomen in de verordening betreffende de governance van de energie-unie. 
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7.12.2018 A8-0409/84 

Amendement  84 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility  

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

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Voortbouwend op het succes van 

het initiatief WiFi4EU, moet het 

programma steun blijven verlenen voor de 

verstrekking van gratis hoogwaardige 

lokale draadloze connectiviteit in lokale 

centra van het openbare leven, waaronder 

entiteiten met een openbare opdracht, zoals 

overheidsdiensten en openbare-

dienstverleners, en voor het publiek 

toegankelijke openbare plaatsen in open 

lucht, om de digitale visie van de Unie bij 

lokale gemeenschappen te promoten. 

(25) Voortbouwend op het succes van 

het initiatief WiFi4EU, moet het 

programma steun blijven verlenen voor de 

verstrekking van gratis hoogwaardige 

lokale draadloze connectiviteit in lokale 

centra van het openbare leven, waaronder 

entiteiten met een openbare opdracht, zoals 

overheidsdiensten en openbare-

dienstverleners, en voor het publiek 

toegankelijke openbare plaatsen in open 

lucht, om de digitale visie van de Unie bij 

lokale gemeenschappen te promoten. 

Tegelijk moet terdege rekening worden 

gehouden met de eventuele negatieve 

gevolgen van elektromagnetische 

vervuiling voor de menselijke gezondheid, 

zodat nauwkeurig kan worden bepaald 

waar de lokale draadloze toegangspunten 

moeten worden geplaatst, hoeveel en met 

welk vermogen. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/85 

Amendement  85 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Vaststelling van de Connecting Europe Facility  

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

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) De levensvatbaarheid van de 

volgende generatie digitale diensten, zoals 

het internet der dingen en toepassingen 

waarvan in verschillende sectoren en voor 

de samenleving als geheel aanzienlijke 

voordelen worden verwacht, vereist een 

ononderbroken grensoverschrijdende 5G-

dekking, met name om ervoor te zorgen dat 

gebruikers en toestellen onderweg 

verbonden blijven. Er blijft 

onduidelijkheid bestaan over de 

scenario’s voor kostendeling voor de 

uitrol van 5G in deze sectoren en de 

vermeende risico’s van commerciële uitrol 

in bepaalde belangrijke domeinen zijn 

zeer groot. De wegcorridors en 

treinverbindingen zullen naar verwachting 

cruciaal zijn voor de eerste fase van de 

nieuwe toepassingen op het gebied van 

geconnecteerde mobiliteit en zijn derhalve 

belangrijke grensoverschrijdende projecten 

voor financiering in het kader van dit 

programma. 

(26) De levensvatbaarheid van de 

volgende generatie digitale diensten, zoals 

het internet der dingen en toepassingen 

waarvan in verschillende sectoren en voor 

de samenleving als geheel aanzienlijke 

voordelen worden verwacht, vereist een 

ononderbroken grensoverschrijdende 5G-

dekking, met name om ervoor te zorgen dat 

gebruikers en toestellen onderweg 

verbonden blijven. In wetenschappelijk 

onderzoek wordt echter steeds vaker 

gewaarschuwd voor mogelijke risico’s 

voor de menselijke gezondheid en het 

milieu ten gevolge van de indringende, 

langdurige en ononderbroken 

blootstelling aan 5G-technologie, ook in 

combinatie met andere vormen van 

elektromagnetische vervuiling. Om de 

bescherming van de volksgezondheid en 

het milieu te waarborgen, moet daarom 

het voorzorgsbeginsel worden toegepast 

voordat de 5G-technologie op grote schaal 

wordt uitgerold, vooral in dichtbevolkte en 

gevoelige gebieden. De wegcorridors en 

treinverbindingen zullen echter naar 

verwachting cruciaal zijn voor de eerste 

fase van de nieuwe toepassingen op het 

gebied van geconnecteerde mobiliteit en 

zijn derhalve belangrijke 

grensoverschrijdende projecten voor 

financiering in het kader van dit 

programma. 
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Or. en 

 


