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7.12.2018 A8-0409/82 

Alteração  82 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Criação do Mecanismo Interligar a Europa  

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

 

Proposta de regulamento 

Considerando 3-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (3-A) O Programa deve garantir um 

elevado nível de transparência, facultando 

acesso aos documentos pertinentes, em 

especial nos casos em que os projetos 

afetem o ambiente e a saúde humana. O 

processo de avaliação dos projetos deve 

igualmente ter em conta critérios sociais e 

de coesão, nomeadamente a aceitação 

pelas comunidades locais. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/83 

Alteração  83 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Criação do Mecanismo Interligar a Europa  

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

 

Proposta de regulamento 

Considerando 4-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (4-A) O Programa trata a eficiência 

energética como elemento crucial e 

determinante para as decisões de 

investimento relativas a infraestruturas 

energéticas na União, nos termos do o 

Regulamento (UE) XXX/XXX 

[Governação da União da Energia]. 

Designadamente, o Programa consagra o 

princípio do «primado da eficiência 

energética», o que significa que, antes de 

tomar decisões políticas, de planeamento 

e de investimento em matéria de energia, 

se deve considerar se existem medidas 

alternativas em matéria de eficiência 

energética que sejam sólidas do ponto de 

vista técnico, económico e ambiental e 

eficientes em termos dos custos, que 

possam substituir, total ou parcialmente, 

as medidas políticas, de planeamento e de 

investimento previstas e que permitam, 

paralelamente, concretizar os objetivos 

das decisões correspondentes. 

Or. en 

Justificação 

Este considerando introduz o princípio do primado da eficiência energética e inspira-se no já 

incluído no regulamento relativo à governação da União da Energia. 
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7.12.2018 A8-0409/84 

Alteração  84 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Criação do Mecanismo Interligar a Europa  

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

 

Proposta de regulamento 

Considerando 25 

 
Texto da Comissão Alteração 

(25) Além disso, com base no sucesso 

da iniciativa WiFi4EU, o programa deve 

continuar a apoiar o fornecimento de 

conectividade local sem fio, gratuita e de 

elevada qualidade, nos centros de vida 

social local, incluindo nas entidades com 

uma missão de serviço público, como as 

autoridades públicas e os prestadores de 

serviços públicos, bem como nos espaços 

exteriores abertos ao público em geral, por 

forma a promover a visão digital da União 

junto das comunidades locais. 

(25) Além disso, com base no sucesso 

da iniciativa WiFi4EU, o programa deve 

continuar a apoiar o fornecimento de 

conectividade local sem fio, gratuita e de 

elevada qualidade, nos centros de vida 

social local, incluindo nas entidades com 

uma missão de serviço público, como as 

autoridades públicas e os prestadores de 

serviços públicos, bem como nos espaços 

exteriores abertos ao público em geral, por 

forma a promover a visão digital da União 

junto das comunidades locais. Ao mesmo 

tempo, é necessário ter em devida conta os 

eventuais efeitos negativos da poluição 

eletromagnética na saúde humana, a fim 

de avaliar de forma prudente onde e com 

que concentrações e potência se podem 

instalar os pontos locais de acesso sem 

fio. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/85 

Alteração  85 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Criação do Mecanismo Interligar a Europa  

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

 

Proposta de regulamento 

Considerando 26 

 
Texto da Comissão Alteração 

(26) A viabilidade dos serviços digitais 

previstos para a próxima geração, tais 

como os serviços e aplicações da Internet 

das Coisas, que se prevê trazerem 

vantagens significativas para vários setores 

e para a sociedade como um todo, irá 

requerer uma cobertura transfronteiriça 

ininterrupta de redes 5G, em particular para 

permitir que os utilizadores e objetos 

permaneçam ligados enquanto se movem. 

Contudo, os cenários de partilha de custos 

para a implementação do 5G nesses 

setores permanecem pouco claros e os 

riscos percetíveis de implementação 

comercial em algumas das áreas 

principais são muito elevados. Prevê-se 

que os corredores rodoviários e as ligações 

ferroviárias sejam áreas cruciais para a 

primeira fase das novas candidaturas na 

área da mobilidade interligada, pelo que 

constituem projetos transfronteiriços vitais 

para financiamento no âmbito do presente 

programa. 

(26) A viabilidade dos serviços digitais 

previstos para a próxima geração, tais 

como os serviços e aplicações da Internet 

das Coisas, que se prevê trazerem 

vantagens significativas para vários setores 

e para a sociedade como um todo, irá 

requerer uma cobertura transfronteiriça 

ininterrupta de redes 5G, em particular para 

permitir que os utilizadores e objetos 

permaneçam ligados enquanto se movem. 

Contudo, a investigação científica adverte, 

cada vez mais, contra os riscos potenciais 
para a saúde humana e o ambiente 

decorrentes da exposição à cobertura 

pervasiva, prolongada e ininterrupta da 

tecnologia 5G, por si só ou combinada 

com outros poluentes eletromagnéticos. 

Por conseguinte, a fim de garantir a 

proteção da saúde pública e do ambiente, 

deverá ser aplicado o princípio da 

precaução antes da implantação 

generalizada da tecnologia 5G, sobretudo 

em áreas com elevada densidade 

populacional e em áreas sensíveis. No 

entanto, prevê-se que os corredores 

rodoviários e as ligações ferroviárias sejam 

áreas cruciais para a primeira fase das 

novas candidaturas na área da mobilidade 

interligada, pelo que constituem projetos 

transfronteiriços importantes para 

financiamento no âmbito do presente 

programa. 
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