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Propunere de regulament 

Considerentul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Programul ar trebui să garanteze 

un nivel ridicat de transparență, 

asigurând accesul la documentele 

relevante, în special în cazurile în care 

proiectele afectează mediul și sănătatea 

umană. Procedura de evaluare a 

proiectelor ar trebui să țină seama și de 

criteriile sociale și referitoare la coeziune, 

în special de acceptarea de către 

comunitățile locale. 
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Propunere de regulament 

Considerentul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) În cadrul programului, se 

consideră că eficiența energetică este un 

element esențial și un considerent-cheie 

pentru deciziile în materie de investiții în 

infrastructura energetică din Uniune, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

XXX/XXX privind [guvernanța uniunii 

energetice]. Mai exact, programul 

consacră principiul „eficiența energetică 

pe primul loc”, care înseamnă că, înainte 

de a lua decizii legate de planificarea, 

politicile și investițiile în sectorul energiei, 

ar trebui să se analizeze dacă există 

măsuri alternative în materie de eficiență 

energetică eficiente din punctul de vedere 

al costurilor și solide din punct de vedere 

tehnic, economic și ecologic, care ar 

putea înlocui total sau parțial măsurile de 

planificare, de politică și de investiții 

avute în vedere, însă atingând totodată 

obiectivele respectivelor măsuri. 

Or. en 

Justificare 

Acest considerent introduce principiul „eficiența energetică pe primul loc” și se inspiră din 

dispozițiile care sunt deja incluse în Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice. 
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Propunere de regulament 

Considerentul 25 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(25) În plus, bazându-se pe succesul 

inițiativei WiFi4EU, programul ar trebui să 

sprijine în continuare accesul la o 

conexiune locală fără fir, gratuită și de 

înaltă calitate locale, în centrele vieții 

publice locale, inclusiv entitățile cu 

misiune de serviciu public, cum sunt 

autoritățile publice și furnizorii de servicii 

publice, precum și în spațiile în aer liber 

accesibile publicului larg, pentru a 

promova viziunea digitală a Uniunii în 

comunitățile locale. 

(25) În plus, bazându-se pe succesul 

inițiativei WiFi4EU, programul ar trebui să 

sprijine în continuare accesul la o 

conexiune locală fără fir, gratuită și de 

înaltă calitate locale, în centrele vieții 

publice locale, inclusiv entitățile cu 

misiune de serviciu public, cum sunt 

autoritățile publice și furnizorii de servicii 

publice, precum și în spațiile în aer liber 

accesibile publicului larg, pentru a 

promova viziunea digitală a Uniunii în 

comunitățile locale. În același timp, ar 

trebui luate în considerare în mod 

corespunzător posibilele efecte negative 

ale poluării electromagnetice asupra 

sănătății umane, astfel încât să se poată fi 

evaluate cu atenție localizarea 

preconizată a punctelor de acces fără fir 

locale, precum și numărul acestora și 

capacitatea lor. 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Considerentul 26 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(26) Viabilitatea următoarei generație de 

servicii digitale preconizate, cum ar fi 

serviciile și aplicațiile internetului 

obiectelor, care se preconizează că vor 

aduce beneficii semnificative în diferite 

sectoare și pentru societate în ansamblul 

său, va necesita o acoperire transfrontalieră 

neîntreruptă cu rețele 5G, în special în 

scopul de a le permite utilizatorilor și 

obiectelor să rămână conectați atunci când 

se deplasează. Cu toate acestea, scenariile 

de partajare a costurilor pentru 

implementarea tehnologiei 5G în toate 

aceste sectoare rămân neclare, iar 

riscurile percepute ale implementării 

comerciale în unele domenii-cheie sunt 

foarte ridicate. Se preconizează că 

legăturile feroviare și coridoarele rutiere 

vor fi domeniile-cheie pentru prima fază a 

noilor aplicații în domeniul mobilității 

conectate și constituie, prin urmare, 

proiecte transfrontaliere esențiale pentru 

finanțare în cadrul acestui program. 

(26) Viabilitatea următoarei generație de 

servicii digitale preconizate, cum ar fi 

serviciile și aplicațiile internetului 

obiectelor, care se preconizează că vor 

aduce beneficii semnificative în diferite 

sectoare și pentru societate în ansamblul 

său, va necesita o acoperire transfrontalieră 

neîntreruptă cu rețele 5G, în special în 

scopul de a le permite utilizatorilor și 

obiectelor să rămână conectați atunci când 

se deplasează. Cu toate acestea, cercetările 

științifice avertizează din ce în ce mai 

mult cu privire la potențialul risc pentru 

sănătatea oamenilor și pentru mediu legat 

de expunerea la acoperirea generalizată, 

prelungită și neîntreruptă a tehnologiei 

5G, generat atât de tehnologia 5G în sine, 

cât și de combinațiile acesteia cu alți 

poluanți electromagnetici. Prin urmare, 

pentru a asigura protejarea sănătății 

publice și a mediului, ar trebui să fie 

aplicat principiul precauției înainte de o 

implementare extinsă a tehnologiei 5G, în 

special în zonele cu o densitate mare a 

populației și în cele sensibile. Cu toate 

acestea, se preconizează că legăturile 

feroviare și coridoarele rutiere vor fi 

domeniile-cheie pentru prima fază a noilor 

aplicații în domeniul mobilității conectate 

și constituie, prin urmare, proiecte 

transfrontaliere importante pentru finanțare 

în cadrul acestui program. 
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