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7.12.2018 A8-0409/86 

Amendement  86 

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 28 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) Acties die bijdragen tot projecten 

van gemeenschappelijk belang op het 

gebied van infrastructuur voor digitale 

connectiviteit moeten gebruik maken van 

de voor een specifiek project meest 

geschikte technologie, met een optimaal 

evenwicht tussen geavanceerde 

technologieën op het gebied van de 

gegevensstroomcapaciteit, de beveiliging 

van de overdracht, de weerbaarheid van het 

netwerk en kostenefficiëntie, en moeten 

worden geprioriteerd door middel van 

werkprogramma's, rekening houdend met 

de in deze verordening bepaalde criteria. 

De uitrol van netwerken met zeer hoge 

capaciteit kan ook passieve infrastructuur 

omvatten, met het oog op maximale 

sociaaleconomische en milieuvoordelen. 

Ten slotte moet bij het prioriteren van de 

acties rekening worden gehouden met de 

potentiële positieve overloopeffecten op 

het gebied van connectiviteit, bijvoorbeeld 

voor projecten die bijdragen aan de 

rendabiliteit van toekomstige investeringen 

die zorgen voor een betere dekking van het 

grondgebied en de bevolking in streken 

waar nog geen dekking is. 

(28) Acties die bijdragen tot projecten 

van gemeenschappelijk belang op het 

gebied van infrastructuur voor digitale 

connectiviteit moeten gebruikmaken van 

de voor een specifiek project beste 

beschikbare technologie qua bescherming 

van de menselijke gezondheid en het 

milieu, met een optimaal evenwicht tussen 

geavanceerde technologieën op het gebied 

van de gegevensstroomcapaciteit, de 

beveiliging van de overdracht, de 

weerbaarheid van het netwerk, 

cyberveiligheid, kostenefficiëntie en 

sociale return, en moeten worden 

geprioriteerd door middel van 

werkprogramma's, rekening houdend met 

de in deze verordening bepaalde criteria. 

De uitrol van netwerken met zeer hoge 

capaciteit kan ook passieve infrastructuur 

omvatten, met het oog op maximale 

sociaaleconomische en milieuvoordelen. 

Ten slotte moet bij het prioriteren van de 

acties rekening worden gehouden met de 

potentiële positieve overloopeffecten op 

het gebied van connectiviteit, bijvoorbeeld 

voor projecten die bijdragen aan de 

rendabiliteit van toekomstige investeringen 

die zorgen voor een betere dekking van het 

grondgebied en de bevolking in streken 

waar nog geen dekking is. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/87 

Amendement  87 

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 

Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Projecten van gemeenschappelijk 

belang op het gebied van infrastructuur 

voor digitale connectiviteit voldoen aan de 

volgende criteria: 

 a) ze zijn gebaseerd op het 

voorzorgsbeginsel en het beginsel dat 

preventief moet worden opgetreden tegen 

een mogelijk gevaar voor de gezondheid 

van mens, dier of plant of ter bescherming 

van het milieu; 

 b) ze dragen bij tot de verwezenlijking van 

de specifieke doelstelling als bedoeld in 

artikel 3, lid 2, onder c); 

 c) de voor het project meest geschikte 

technologie wordt toegepast, en de beste 

balans op het vlak van 

gegevensstroomcapaciteit, 

transmissieveiligheid, veerkrachtigheid 

van het netwerk, cyberveiligheid, 

veiligheid voor de gezondheid en 

milieubescherming, en kostenefficiëntie 

en sociale return wordt voorgesteld; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/88 

Amendement  88 

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 

Artikel 8 – lid 3 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) acties die bijdragen tot de toegang 

tot netwerken met een zeer hoge capaciteit 

die sociaaleconomische actoren 

gigabitconnectiviteit bieden, worden 

geprioriteerd op basis van de functie van 

de sociaaleconomische actoren, de 

relevantie van de digitale diensten en 

toepassingen die dankzij de onderliggende 

connectiviteit mogelijk worden gemaakt, 

en de potentiële sociaaleconomische 

voordelen voor de burgers, het 

bedrijfsleven en lokale gemeenschappen, 

met inbegrip van de mogelijke positieve 

overloopeffecten op het gebied van 

connectiviteit, overeenkomstig deel V van 

de bijlage; 

a) acties die bijdragen tot de toegang 

tot netwerken met een zeer hoge capaciteit 

die sociaaleconomische actoren 

gigabitconnectiviteit, met inbegrip van 5G 

of andere geavanceerde mobiele 

connectiviteit, bieden, krijgen prioriteit. 

Bij het mondiale concurrentievermogen 
van de Unie en het vermogen van de Unie 

om investeringen aan te trekken, spelen 

de sociaaleconomische actoren een rol, 

evenals de relevantie van de digitale 

diensten en toepassingen die dankzij de 

onderliggende connectiviteit mogelijk 

worden gemaakt, en de potentiële 

sociaaleconomische voordelen voor de 

burgers, het bedrijfsleven en lokale 

gemeenschappen, met inbegrip van de 

mogelijke positieve overloopeffecten op 

het gebied van connectiviteit, alsook de 

beste veiligheidsnormen qua bescherming 

van de menselijke gezondheid en het 

milieu, overeenkomstig deel V van de 

bijlage; 

Or. en 



 

AM\1171606NL.docx  PE631.579v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

7.12.2018 A8-0409/89 

Amendement  89 

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 

Artikel 8 – lid 3 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) voor acties die bijdragen tot de 

uitrol van 5G-systemen, wordt voorrang 

gegeven aan de uitrol van 5G-corridors op 

de belangrijkste transportroutes, onder 

meer op het trans-Europese 

vervoersnetwerk. Er wordt rekening 

gehouden met de mate waarin een actie 

bijdraagt tot het garanderen van dekking op 

belangrijke transportroutes en daardoor de 

ononderbroken levering van digitale 

synergiediensten mogelijk maakt en tevens 

maximale potentiële positieve 

overloopeffecten creëert voor de gebieden 

en bevolking in het projectgebied. Een 

indicatieve lijst van projecten waarvoor 

steun kan worden verleend, is opgenomen 

in deel V van de bijlage; 

c) voor acties die bijdragen tot de 

uitrol van 5G-systemen, wordt voorrang 

gegeven aan de uitrol van 5G-corridors op 

de belangrijkste transportroutes, onder 

meer op het trans-Europese 

vervoersnetwerk en de sociaal-

economische hubs. Er wordt rekening 

gehouden met de mate waarin een actie 

bijdraagt tot het garanderen van dekking op 

belangrijke transportroutes en daardoor de 

ononderbroken levering van digitale 

synergiediensten mogelijk maakt en tevens 

maximale potentiële positieve 

overloopeffecten creëert en gezondheids- 

en milieuproblemen tot een minimum 

beperkt voor de gebieden en bevolking in 

het projectgebied. Een indicatieve lijst van 

projecten waarvoor steun kan worden 

verleend, is opgenomen in deel V van de 

bijlage; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/90 

Amendement  90 

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 

Artikel 8 – lid 3 – letter e 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) met betrekking tot de dekking door 

netwerken met een zeer hoge capaciteit, 

wordt voorrang gegeven aan acties die 

bijdragen tot de dekking van het 

grondgebied en de bevolking, omgekeerd 

evenredig met de intensiteit van de steun 

die nodig zou zijn om de uitvoering van 

een project mogelijk te maken, in 

verhouding tot de in artikel 14 vastgestelde 

toepasselijke maximale 

medefinancieringspercentages. Er wordt 

rekening gehouden met de mate waarin een 

actie bijdraagt tot de volledige dekking van 

het grondgebied en de bevolking binnen 

een bepaald projectgebied, terwijl ook 

rekening wordt gehouden met de maximale 

potentiële positieve overloopeffecten voor 

het grondgebied en de bevolking in de 

nabijheid van het projectgebied; 

e) met betrekking tot de dekking door 

netwerken met een zeer hoge capaciteit, 

wordt voorrang gegeven aan acties die 

bijdragen tot de dekking van het 

grondgebied en de bevolking, omgekeerd 

evenredig met de intensiteit van de steun 

die nodig zou zijn om de uitvoering van 

een project mogelijk te maken, in 

verhouding tot de in artikel 14 vastgestelde 

toepasselijke maximale 

medefinancieringspercentages. Er wordt 

rekening gehouden met de mate waarin een 

actie bijdraagt tot de volledige dekking van 

het grondgebied en de bevolking binnen 

een bepaald projectgebied, terwijl ook 

rekening wordt gehouden met de maximale 

potentiële positieve overloopeffecten en 

minimale gezondheids- en 

milieuproblemen voor het grondgebied en 

de bevolking in de nabijheid van het 

projectgebied; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/91 

Amendement  91 

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 

Artikel 9 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. In de sector energie komen de 

volgende acties in aanmerking voor 

financiële EU-bijstand in het kader van de 

onderhavige verordening: 

3. In de sector energie komen de 

volgende acties in aanmerking voor 

financiële EU-bijstand in het kader van de 

onderhavige verordening: 

a) acties ter ondersteuning van 

projecten van gemeenschappelijk belang 

als bedoeld in artikel 14 van Verordening 

(EU) nr. 347/2013; 

a) acties ter ondersteuning van 

projecten van gemeenschappelijk belang 

als bedoeld in artikel 14 van Verordening 

(EU) nr. 347/2013 en die onder de 

energie-infrastructuurcategorie vallen als 

bedoeld in bijlage II.1 daarbij; 

b) acties ter ondersteuning van 

grensoverschrijdende projecten op het 

gebied van hernieuwbare energie, met 

inbegrip van het ontwerp daarvan, als 

gedefinieerd in deel IV van de bijlage bij 

deze verordening, mits wordt voldaan aan 

de voorwaarden van artikel 7 van deze 

verordening. 

b) acties ter ondersteuning van 

grensoverschrijdende projecten op het 

gebied van hernieuwbare energie, met 

inbegrip van het ontwerp daarvan, als 

gedefinieerd in deel IV van de bijlage bij 

deze verordening, mits wordt voldaan aan 

de voorwaarden van artikel 7 van deze 

verordening. 

 b bis) wanneer de projecten van invloed 

zijn op grensoverschrijdende 

energiestromen, acties in verband met 

energie-infrastructuurprojecten ter 

verbetering van de energie-efficiëntie, 

onder meer door vraagzijderespons en 

slimme netwerken. 

 In de sector vervoer komen de volgende 

acties niet in aanmerking voor financiële 

bijstand van de Unie in het kader van de 

onderhavige verordening: 

i) acties in verband met de productie, de 
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verwerking, de transmissie, de distributie, 

de opslag of de verbranding van fossiele 

brandstoffen; 

ii) acties in verband met gasprojecten in 

kader van hernieuwbare en 

gedecarboniseerde energie waarbij 

fossiele hulpbronnen worden vervoerd. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/92 

Amendement  92 

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 

Artikel 9 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. In de sector energie komen de 

volgende acties in aanmerking voor 

financiële EU-bijstand in het kader van de 

onderhavige verordening: 

3. In de sector energie komen de 

volgende acties in aanmerking voor 

financiële EU-bijstand in het kader van de 

onderhavige verordening: 

a) acties ter ondersteuning van 

projecten van gemeenschappelijk belang 

als bedoeld in artikel 14 van Verordening 

(EU) nr. 347/2013; 

a) acties ter ondersteuning van 

projecten van gemeenschappelijk belang 

als bedoeld in artikel 14 van Verordening 

(EU) nr. 347/2013 en die onder de 

energie-infrastructuurcategorie vallen als 

bedoeld in bijlage II.1 daarbij; 

b) acties ter ondersteuning van 

grensoverschrijdende projecten op het 

gebied van hernieuwbare energie, met 

inbegrip van het ontwerp daarvan, als 

gedefinieerd in deel IV van de bijlage bij 

deze verordening, mits wordt voldaan aan 

de voorwaarden van artikel 7 van deze 

verordening. 

b) acties ter ondersteuning van 

grensoverschrijdende projecten op het 

gebied van hernieuwbare energie, met 

inbegrip van het ontwerp daarvan, als 

gedefinieerd in deel IV van de bijlage bij 

deze verordening, mits wordt voldaan aan 

de voorwaarden van artikel 7 van deze 

verordening. 

 b bis) acties in verband met projecten 

van gemeenschappelijk belang als bedoeld 

in artikel 14 van Verordening (EU) nr. 

347/2013 en die onder de energie-

infrastructuurcategorie vallen als bedoeld 

in bijlage II.2 daarbij, met een 

maximumbudget van 15 % van het budget 

dat onder artikel 4, lid 2, onder b) van 

deze verordening is toegekend en beperkt 

tot het eerste werkprogramma, alsook 

acties die uitsluitend duurzame 

hernieuwbare waterstof of biomethaan 
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gebruiken; 

 b ter) wanneer de projecten van invloed 

zijn op grensoverschrijdende 

energiestromen, acties in verband met 

energie-infrastructuurprojecten ter 

verbetering van de energie-efficiëntie, 

onder meer door vraagzijderespons en 

slimme netwerken. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/93 

Amendement  93 

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 

Bijlage I – deel V – punt 2 – alinea 1 – streepje 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - voldoet aan de hoogste 

veiligheidsnormen qua beperking van 

elektromagnetische vervuiling ter 

bescherming van de menselijke 

gezondheid en het milieu; 

Or. en 

 


