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7.12.2018 A8-0409/86 

Ändringsförslag  86 

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 29 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(29) Åtgärder som bidrar till projekt av 

gemensamt intresse inom området 

infrastruktur för digital konnektivitet bör 

använda den teknik som är bäst lämpad 

för det specifika projektet, samtidigt som 

bästa balans uppnås mellan senaste teknik i 

fråga om dataflödeskapacitet, 

överföringssäkerhet, nättålighet och 

kostnadseffektivitet, och bör prioriteras 

genom arbetsprogram som beaktar de 

kriterier som fastställs i denna förordning. 

Utbyggnad av nät med mycket hög 

kapacitet kan omfatta passiv infrastruktur 

för att maximera både socioekonomisk 

nytta och miljönytta. Slutligen bör hänsyn 

tas till den potentiella spridningseffekten i 

form av konnektivitet när åtgärder 

prioriteras, t.ex. när ett påbörjat projekt kan 

förbättra affärsnyttan för framtida 

utbyggnad vilket leder till ytterligare 

täckning av territorier och befolkning inom 

områden som dittills saknat täckning. 

(29) Åtgärder som bidrar till projekt av 

gemensamt intresse inom området 

infrastruktur för digital konnektivitet bör 

använda den för människors hälsa och 

miljöskyddet bästa tillgängliga tekniken, 

samtidigt som bästa balans uppnås mellan 

senaste teknik i fråga om 

dataflödeskapacitet, överföringssäkerhet, 

nättålighet, it-säkerhet, 

kostnadseffektivitet och samhällsnytta, 

och bör prioriteras genom arbetsprogram 

som beaktar de kriterier som fastställs i 

denna förordning. Utbyggnad av nät med 

mycket hög kapacitet kan omfatta passiv 

infrastruktur för att maximera både 

socioekonomisk nytta och miljönytta. 

Slutligen bör hänsyn tas till den potentiella 

spridningseffekten i form av konnektivitet 

när åtgärder prioriteras, t.ex. när ett 

påbörjat projekt kan förbättra affärsnyttan 

för framtida utbyggnad vilket leder till 

ytterligare täckning av territorier och 

befolkning inom områden som dittills 

saknat täckning. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/87 

Ändringsförslag  87 

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 

Artikel 8 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Projekt av gemensamt intresse 

inom området infrastruktur för digital 

konnektivitet ska uppfylla nedanstående 

kriterier: 

 a) De ska utgå från försiktighetsprincipen 

och principerna att förebyggande 

åtgärder bör vidtas med tanke på en 

eventuell fara för människors, djurs eller 

växters hälsa eller för att skydda miljön. 

 b) De ska bidra till det särskilda mål som 

anges i artikel 3.2 c. 

 c) De ska använda bästa tillgängliga 

teknik och samtidigt erbjuda den bästa 

balansen i fråga om dataflödeskapacitet, 

överföringssäkerhet, nättålighet, it-

säkerhet, säkerhet för hälsan, miljöskydd, 

kostnadseffektivitet och samhällsnytta. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/88 

Ändringsförslag  88 

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 

Artikel 8 – punkt 3 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Åtgärder som bidrar till åtkomst till 

nät med mycket hög kapacitet som kan 

erbjuda socioekonomiska drivkrafter 

gigabitkonnektivitet ska prioriteras, med 

beaktande av de socioekonomiska 

drivkrafternas funktion, relevansen i de 

tjänster och tillämpningar som blir möjliga 

genom den underliggande konnektiviteten 

och de potentiella socioekonomiska 

fördelarna för medborgare, företag och 

lokalsamhällen, inbegripet potentiella 

spridningseffekter i fråga om konnektivitet, 

i enlighet med del V i bilagan. 

(a) Åtgärder som bidrar till åtkomst till 

nät med mycket hög kapacitet som kan 

erbjuda socioekonomiska drivkrafter 

gigabitkonnektivitet, däribland 5G eller 

annan ultramodern mobil konnektivitet, 
ska prioriteras. Unionens globala 

konkurrenskraft och kapacitet att 

absorbera investeringar ska – utöver de 

socioekonomiska drivkrafterna – även ta 

hänsyn till relevansen i de tjänster och 

tillämpningar som blir möjliga genom den 

underliggande konnektiviteten och de 

potentiella socioekonomiska fördelarna för 

medborgare, företag och lokalsamhällen, 

inbegripet potentiella spridningseffekter i 

fråga om konnektivitet, samt de för 

människors hälsa och miljöskyddet bästa 

säkerhetsstandarderna, i enlighet med del 

V i bilagan. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/89 

Ändringsförslag  89 

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 

Artikel 8 – punkt 3 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) I fråga om åtgärder som bidrar till 

utbyggnaden av 5G-system ska 

utbyggnaden av 5G-korridorer längs större 

landtransportleder, inbegripet de 

transeuropeiska transportnäten, prioriteras. 

Hänsyn ska också tas till i vilken mån 

åtgärden bidrar till att säkerställa täckning 

längs större transportleder så att oavbrutet 

tillhandahållande av digitala synergitjänster 

möjliggörs, samtidigt som potentiella 

positiva spridningseffekter maximeras för 

de områden och den befolkning som finns i 

närheten av det område där projektets 

utbyggnad sker. En vägledande förteckning 

över projekt som kan få stöd ingår i del V i 

bilagan. 

(c) I fråga om åtgärder som bidrar till 

utbyggnaden av 5G-system ska 

utbyggnaden av 5G-korridorer längs större 

landtransportleder, inbegripet de 

transeuropeiska transportnäten, och 

socioekonomiska knutpunkter prioriteras. 

Hänsyn ska också tas till i vilken mån 

åtgärden bidrar till att säkerställa täckning 

längs större transportleder så att oavbrutet 

tillhandahållande av digitala synergitjänster 

möjliggörs, samtidigt som potentiella 

positiva spridningseffekter maximeras och 

hälso- och miljöbekymmer minimeras för 

de områden och den befolkning som finns i 

närheten av det område där projektets 

utbyggnad sker. En vägledande förteckning 

över projekt som kan få stöd ingår i del V i 

bilagan. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/90 

Ändringsförslag  90 

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 

Artikel 8 – punkt 3 – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) I fråga om täckning med nät med 

mycket hög kapacitet ska åtgärder som 

bidrar till täckning för områden och 

befolkning prioriteras, omvänt 

proportionellt mot storleken på det bidrag 

som krävs som stöd för att projektet ska 

kunna genomföras, i relation till de 

tillämpliga högsta samfinansieringssatser 

som fastställs i artikel 14. Hänsyn ska 

också tas till i vilken mån åtgärden bidrar 

till att säkerställa omfattande täckning för 

området och befolkningen inom ett visst 

projekts utbyggnadsområde, samtidigt som 

potentiella positiva spridningseffekter 

maximeras för de områden och den 

befolkning som finns i närheten av 

projektets utbyggnadsområde. 

(e) I fråga om täckning med nät med 

mycket hög kapacitet ska åtgärder som 

bidrar till täckning för områden och 

befolkning prioriteras, omvänt 

proportionellt mot storleken på det bidrag 

som krävs som stöd för att projektet ska 

kunna genomföras, i relation till de 

tillämpliga högsta samfinansieringssatser 

som fastställs i artikel 14. Hänsyn ska 

också tas till i vilken mån åtgärden bidrar 

till att säkerställa omfattande täckning för 

området och befolkningen inom ett visst 

projekts utbyggnadsområde, samtidigt som 

potentiella positiva spridningseffekter 

maximeras och hälso- och miljöbekymmer 

minimeras för de områden och den 

befolkning som finns i närheten av 

projektets utbyggnadsområde. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/91 

Ändringsförslag  91 

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 

Artikel 9 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. I energisektorn ska följande 

åtgärder vara berättigande till ekonomiskt 

stöd från unionen inom ramen för denna 

förordning: 

3. I energisektorn ska följande 

åtgärder vara berättigande till ekonomiskt 

stöd från unionen inom ramen för denna 

förordning: 

(a) Åtgärder som rör projekt av 

gemensamt intresse enligt vad som 

fastställs i artikel 14 i förordning (EU) nr 

347/2013. 

(a) Åtgärder som rör projekt av 

gemensamt intresse enligt vad som 

fastställs i artikel 14 i förordning (EU) nr 

347/2013 och som faller under den 

kategori av energiinfrastruktur som anges 

i punkt 1 i bilaga II till den förordningen. 

(b) Åtgärder till stöd för 

gränsöverskridande projekt inom området 

förnybar energi, inbegripet på deras 

idéstadium, enligt vad som definieras i del 

IV i bilagan till denna förordning, och 

under förutsättning att de villkor som 

fastställs i artikel 7 i denna förordning 

uppfylls. 

(b) Åtgärder till stöd för 

gränsöverskridande projekt inom området 

förnybar energi, inbegripet på deras 

idéstadium, enligt vad som definieras i del 

IV i bilagan till denna förordning, och 

under förutsättning att de villkor som 

fastställs i artikel 7 i denna förordning 

uppfylls. 

 (ba) Åtgärder som rör 

energiinfrastrukturprojekt som bidrar till 

bättre energieffektivitet, om projekten 

påverkar gränsöverskridande 

energiflöden, bland annat genom 

efterfrågeflexibilitet och smarta nät. 

 I energisektorn ska följande åtgärder inte 

berättiga till ekonomiskt stöd från 

unionen inom ramen för denna 

förordning: 

(i) Åtgärder som rör produktion, 

bearbetning, överföring, distribution, 
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lagring eller förbränning av fossila 

bränslen. 

(ii) Åtgärder som rör projekt för förnybar 

och koldioxidfri gas i vilka fossila 

resurser transporteras. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/92 

Ändringsförslag  92 

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 

Artikel 9 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. I energisektorn ska följande 

åtgärder vara berättigande till ekonomiskt 

stöd från unionen inom ramen för denna 

förordning: 

3. I energisektorn ska följande 

åtgärder vara berättigande till ekonomiskt 

stöd från unionen inom ramen för denna 

förordning: 

(a) Åtgärder som rör projekt av 

gemensamt intresse enligt vad som 

fastställs i artikel 14 i förordning (EU) nr 

347/2013. 

(a) Åtgärder som rör projekt av 

gemensamt intresse enligt vad som 

fastställs i artikel 14 i förordning (EU) nr 

347/201 och som faller under den 

kategori av energiinfrastruktur som anges 

i punkt 1 i bilaga II till den förordningen. 

(b) Åtgärder till stöd för 

gränsöverskridande projekt inom området 

förnybar energi, inbegripet på deras 

idéstadium, enligt vad som definieras i del 

IV i bilagan till denna förordning, och 

under förutsättning att de villkor som 

fastställs i artikel 7 i denna förordning 

uppfylls. 

(b) Åtgärder till stöd för 

gränsöverskridande projekt inom området 

förnybar energi, inbegripet på deras 

idéstadium, enligt vad som definieras i del 

IV i bilagan till denna förordning, och 

under förutsättning att de villkor som 

fastställs i artikel 7 i denna förordning 

uppfylls. 

 (ba) Åtgärder som rör projekt av 

gemensamt intresse enligt vad som 

fastställs i artikel 14 i förordning (EU) nr 

347/2013 och som faller under den 

kategori av energiinfrastruktur som anges 

i punkt 1 i bilaga II till den förordningen, 

med en maximal budget på 15 % av den 

budget som tilldelas enligt artikel 4.2 b i 

den här förordningen och begränsat till 

det första arbetsprogrammet, samt 

åtgärder där endast hållbar förnybar 

vätgas eller biometan används. 
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 (bb) Åtgärder som rör 

energiinfrastrukturprojekt som bidrar till 

bättre energieffektivitet, om projekten 

påverkar gränsöverskridande 

energiflöden, bland annat genom 

efterfrågeflexibilitet och smarta nät. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/93 

Ändringsförslag  93 

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 

Bilaga I – del V – punkt 2 – stycke 1 – strecksats 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – Åtgärderna uppfyller de strängaste 

säkerhetsstandarderna i fråga om 

begränsning av elektromagnetiska 

föroreningar för att skydda människors 

hälsa och miljön. 

Or. en 

 


