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7.12.2018 A8-0409/82 

Ändringsförslag  82 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa  

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 3a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) Programmet bör garantera mycket 

god insyn, genom att ge tillgång till de 

relevanta dokumenten, särskilt när 

projekten påverkar miljön och folkhälsan. 

Vid bedömningen av projekten bör 

hänsyn också tas till sociala kriterier och 

sammanhållningskriterier, och framför 

allt till acceptansen i lokalsamhället. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/83 

Ändringsförslag  83 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa  

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 4a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) I programmet behandlas 

energieffektiviteten som ett centralt inslag 

och en viktig faktor för investeringsbeslut 

som rör energiinfrastruktur i unionen i 

enlighet med förordning (EU) XXX/XXX 

[styrningen av energiunionen]. Här 

förankras principen om ”energieffektivitet 

först”, vilket innebär att man, innan man 

fattar beslut om energiplanering, 

energipolitik och energiinvesteringar, 

överväger om det som planeras skulle 

kunna ersättas, helt eller delvis, med 

kostnadseffektiva samt tekniskt, 

ekonomiskt och miljömässigt sunda 

alternativa lösningar för 

energieffektivitet, och målen för de 

respektive besluten ändå uppnås. 

Or. en 

Motivering 

I skälet införs principen om ”energieffektivitet först”, efter inspiration av vad som redan 

tagits med i förordningen om styrningen av energiunionen. 
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7.12.2018 A8-0409/84 

Ändringsförslag  84 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa  

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 25 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) Programmet bör dessutom, på 

grundval av framgången med initiativet 

WiFi4EU, fortsätta att stödja 

tillhandahållandet av lokal trådlös 

konnektivitet med hög kvalitet på centrala 

platser för det lokala offentliga livet, 

inbegripet enheter med ett offentligt 

uppdrag, t.ex. offentliga myndigheter och 

leverantörer av offentliga tjänster, samt 

platser utomhus som är tillgängliga för 

allmänheten, för att främja unionens 

digitala vision i lokalsamhällen. 

(25) Programmet bör dessutom, på 

grundval av framgången med initiativet 

WiFi4EU, fortsätta att stödja 

tillhandahållandet av lokal trådlös 

konnektivitet med hög kvalitet på centrala 

platser för det lokala offentliga livet, 

inbegripet enheter med ett offentligt 

uppdrag, t.ex. offentliga myndigheter och 

leverantörer av offentliga tjänster, samt 

platser utomhus som är tillgängliga för 

allmänheten, för att främja unionens 

digitala vision i lokalsamhällen. Samtidigt 

bör man ta vederbörlig hänsyn till de 

negativa effekter som elektromagnetisk 

strålning kan ha på människors hälsa, så 

att det går att noggrant bedöma var 

någonstans de lokala trådlösa 

åtkomstpunkterna ska installeras, samt 

hur många de ska vara och vilken effekt 

de ska ha. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/85 

Ändringsförslag  85 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa  

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 26 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(26) Bärkraften i den nästa generation av 

digitala tjänster som är på väg, t.ex. 

sakernas internet och tillämpningar som 

förväntas skapa betydande nytta inom flera 

olika sektorer och för samhället i stort, 

kommer att kräva oavbruten 

gränsöverskridande täckning med 5G-nät, 

särskilt för att möjliggöra för användare 

och föremål att förbli uppkopplade när de 

är i rörelse. Scenarierna för 5G-

utbyggnadens kostnadsdelning är dock 

fortsatt oklara och riskerna med 

kommersiell utbyggnad inom vissa 

nyckelområden upplevs som mycket höga. 

Vägkorridorer och järnvägsförbindelser 

förväntas bli viktiga områden för den första 

fasen av nya tillämpningar inom området 

för uppkopplad mobilitet, och utgör därför 

centrala gränsöverskridande projekt att 

finansiera inom ramen för detta program. 

(26) Bärkraften i den nästa generation av 

digitala tjänster som är på väg, t.ex. 

sakernas internet och tillämpningar som 

förväntas skapa betydande nytta inom flera 

olika sektorer och för samhället i stort, 

kommer att kräva oavbruten 

gränsöverskridande täckning med 5G-nät, 

särskilt för att möjliggöra för användare 

och föremål att förbli uppkopplade när de 

är i rörelse. Vetenskaplig forskning varnar 

dock alltmer för de potentiella riskerna för 

folkhälsan och miljön vid ihållande och 

långvarig exponering för ständigt 

uppkopplad 5G-teknik, både på egen hand 

och kombinerad med annan 

elektromagnetisk strålning. För att kunna 

säkerställa skyddet av folkhälsan och 

miljön bör man tillämpa 

försiktighetsprincipen innan en 

omfattande utbyggnad av 5G-tekniken 

görs, i synnerhet i känsliga och 

tätbefolkade områden. Vägkorridorer och 

järnvägsförbindelser förväntas dock bli 

viktiga områden för den första fasen av nya 

tillämpningar inom området för 

uppkopplad mobilitet, och utgör därför 

viktiga gränsöverskridande projekt att 

finansiera inom ramen för detta program. 

Or. en 

 


