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8.3.2018 A8-0048/116 

Amendamentul  116 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 85 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

85. solicită Comisiei să promoveze 

investițiile în dezvoltarea tehnologiilor de 

nouă generație și în susținerea 

implementării lor; subliniază că este 

important să se garanteze finanțare pentru 

finalizarea pieței unice digitale, utilizând 

pe deplin spectrul, asigurând 

modernizarea rețelelor de telefonie fixă și 

densificarea rețelelor de telefonie mobilă, 

promovând implementarea tehnologiei 5G 

și a conectivității în gigabiți, precum și 

realizând noi progrese în ceea ce privește 

armonizarea normelor UE în domeniul 

telecomunicațiilor, pentru a crea un cadru 

de reglementare corespunzător în vederea 

îmbunătățirii conectivității la internet în 

întreaga Uniune; subliniază că MIE în 

domeniul telecomunicațiilor ar trebui să 

sprijine în continuare infrastructurile de 

servicii digitale și rețele în bandă largă de 

mare viteză, permițând accesul la acestea, 

inclusiv în regiunile îndepărtate și în 

zonele rurale, precum și îmbunătățind 

competențele digitale, interconectivitatea și 

interoperabilitatea; subliniază că este 

necesar să se susțină transformarea digitală 

a economiei și societății europene și să se 

investească în tehnologii esențiale, cum ar 

fi volumele mari de date, inteligența 

artificială sau calculul de înaltă 

performanță, în infrastructură și în 

85. solicită Comisiei să promoveze 

investițiile în dezvoltarea tehnologiilor de 

nouă generație și în susținerea 

implementării lor; subliniază că este 

important să se garanteze finanțare pentru 

modernizarea rețelelor de telefonie fixă și 

densificarea rețelelor de telefonie mobilă, 

promovând implementarea tehnologiei 5G 

și a conectivității în gigabiți, precum și 

realizând noi progrese în ceea ce privește 

armonizarea normelor UE în domeniul 

telecomunicațiilor, pentru a crea un cadru 

de reglementare corespunzător în vederea 

îmbunătățirii conectivității la internet în 

întreaga Uniune; subliniază că MIE în 

domeniul telecomunicațiilor ar trebui să 

sprijine în continuare infrastructurile de 

servicii digitale și rețele în bandă largă de 

mare viteză, permițând accesul la acestea, 

inclusiv în regiunile îndepărtate și în 

zonele rurale, precum și îmbunătățind 

competențele digitale, interconectivitatea și 

interoperabilitatea; subliniază că este 

necesar să se susțină transformarea digitală 

a economiei și societății europene și să se 

investească în tehnologii esențiale, cum ar 

fi volumele mari de date, inteligența 

artificială sau calculul de înaltă 

performanță, în infrastructură și în 

competențele digitale pentru a spori 

competitivitatea UE și a îmbunătăți 
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competențele digitale pentru a spori 

competitivitatea UE și a îmbunătăți 

calitatea vieții cetățenilor europeni; 

calitatea vieții cetățenilor europeni; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/117 

Amendamentul  117 

Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 89 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  89a. subliniază faptul că politica de 

coeziune reprezintă principalul set de 

instrumente de care dispune Uniunea 

Europeană pentru a-și exprima 

solidaritatea ca unul dintre principiile 

fundamentale ale Uniunii, urmărind 

obiectivul său în temeiul tratatului de a 

promova dezvoltarea armonioasă a 

întregii Uniuni, vizând consolidarea 

coeziunii sale economice, sociale și 

teritoriale, într-un spirit de solidaritate și 

cu scopul de a promova creșterea și de a 

reduce întârzierea în dezvoltare a 

regiunilor cel mai puțin favorizate; 

Or. en 

 

 


