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Amendamentul   1 

Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

1. evidențiază faptul că o societate 

europeană puternică a gigabiților, precum 

și o dezvoltare în timp util a tehnologiilor 

5G reprezintă calea cea mai incluzivă către 

realizarea pieței unice digitale, deoarece 

serviciile în bandă largă de mare viteză pot 

promova creșterea universală, mai ales în 

zonele rurale, punându-le la dispoziție 

instrumentele prin care acestea pot 

participa la epoca internetului obiectelor 

(IoT), în același ritm ca zonele urbane, 

beneficiind, totodată, de avantajul 

competitiv oferit de costurile reduse ale 

locuințelor, hranei și educației; 

1. evidențiază faptul că o societate 

europeană puternică a gigabiților, precum 

și o dezvoltare în timp util a tehnologiilor 

5G reprezintă calea cea mai incluzivă către 

realizarea pieței unice digitale, deoarece 

serviciile în bandă largă de mare viteză pot 

promova creșterea universală, mai ales în 

zonele rurale, punându-le la dispoziție 

instrumentele prin care pot participa la 

epoca internetului obiectelor (IoT), în 

același ritm ca zonele urbane; 

Or. en 

 

Amendamentul   2 

Vicky Ford 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

1. evidențiază faptul că o societate 

europeană puternică a gigabiților, precum 

și o dezvoltare în timp util a tehnologiilor 

5G reprezintă calea cea mai incluzivă către 

realizarea pieței unice digitale, deoarece 

serviciile în bandă largă de mare viteză pot 

promova creșterea universală, mai ales în 

zonele rurale, punându-le la dispoziție 

instrumentele prin care acestea pot 

participa la epoca internetului obiectelor 

(IoT), în același ritm ca zonele urbane, 

beneficiind, totodată, de avantajul 

1. evidențiază faptul că o societate 

europeană puternică a gigabiților, care 

presupune și că statele își îndeplinesc 

obligația de serviciu universal și 

încurajează dezvoltarea rapidă a 

tehnologiilor 5G, reprezintă calea cea mai 

incluzivă către realizarea pieței unice 

digitale, deoarece serviciile în bandă largă 

de mare viteză pot promova creșterea 

universală, mai ales în zonele rurale, 

punându-le la dispoziție, atât lor, cât și 

zonelor urbane, instrumentele necesare 
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competitiv oferit de costurile reduse ale 

locuințelor, hranei și educației; 

pentru a participa la epoca internetului 

obiectelor (IoT); 

Or. en 

 

Amendamentul   3 

Julia Reda 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

1. evidențiază faptul că o societate 

europeană puternică a gigabiților, precum 

și o dezvoltare în timp util a tehnologiilor 

5G reprezintă calea cea mai incluzivă către 

realizarea pieței unice digitale, deoarece 

serviciile în bandă largă de mare viteză pot 

promova creșterea universală, mai ales în 

zonele rurale, punându-le la dispoziție 

instrumentele prin care acestea pot 

participa la epoca internetului obiectelor 

(IoT), în același ritm ca zonele urbane, 

beneficiind, totodată, de avantajul 

competitiv oferit de costurile reduse ale 

locuințelor, hranei și educației; 

1. evidențiază faptul că o societate 

europeană puternică a gigabiților, precum 

și o dezvoltare în timp util a tehnologiilor 

5G reprezintă calea cea mai incluzivă către 

realizarea pieței unice digitale, deoarece 

serviciile în bandă largă de mare viteză pot 

reduce decalajul digital și promova 

creșterea universală, mai ales în zonele 

rurale, punându-le la dispoziție 

instrumentele prin care pot participa la 

epoca internetului obiectelor (IoT), în 

același ritm ca zonele urbane; 

Or. en 

 

Amendamentul   4 

Sergio Gutiérrez Prieto, Kerstin Westphal, Biljana Borzan, Maria Grapini, Nicola 

Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

1. evidențiază faptul că o societate 

europeană puternică a gigabiților, precum 

și o dezvoltare în timp util a tehnologiilor 

5G reprezintă calea cea mai incluzivă către 

realizarea pieței unice digitale, deoarece 

1. subliniază că această inițiativă 

face parte din cele 3 obiective strategice în 

materie de conectivitate stabilite de 

Comisia Europeană pentru 2025 și că 

crearea unui ecosistem adecvat pentru a 



 

AM\1117612RO.docx 5/45 PE599.776v01-00 

 RO 

serviciile în bandă largă de mare viteză pot 

promova creșterea universală, mai ales în 

zonele rurale, punându-le la dispoziție 

instrumentele prin care acestea pot 

participa la epoca internetului obiectelor 

(IoT), în același ritm ca zonele urbane, 

beneficiind, totodată, de avantajul 

competitiv oferit de costurile reduse ale 

locuințelor, hranei și educației; 

dezvolta o societate europeană puternică a 

gigabiților, cu o dezvoltare rapidă a 

tehnologiilor 5G reprezintă calea cea mai 

incluzivă către realizarea pieței unice 

digitale, deoarece serviciile în bandă largă 

de mare viteză pot promova creșterea 

universală, mai ales în zonele rurale, 

punându-le la dispoziție instrumentele prin 

care acestea pot participa la epoca 

internetului obiectelor (IoT), ceea ce va 

oferi posibilitatea pentru milioane de 

senzori, aparate și orice tip de dispozitive 

să se conecteze la Internet, depășind 

barierele actuale de transmitere și 

energie, în același ritm ca zonele urbane, 

realizând o conectivitate la internet de 

primă clasă; 

Or. en 

 

Amendamentul   5 

Philippe Juvin 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

1. evidențiază faptul că o societate 

europeană puternică a gigabiților, precum 

și o dezvoltare în timp util a tehnologiilor 

5G reprezintă calea cea mai incluzivă către 

realizarea pieței unice digitale, deoarece 

serviciile în bandă largă de mare viteză pot 

promova creșterea universală, mai ales în 

zonele rurale, punându-le la dispoziție 

instrumentele prin care acestea pot 

participa la epoca internetului obiectelor 

(IoT), în același ritm ca zonele urbane, 

beneficiind, totodată, de avantajul 

competitiv oferit de costurile reduse ale 

locuințelor, hranei și educației; 

1. evidențiază faptul că o societate 

europeană puternică a gigabiților, precum 

și o dezvoltare în timp util a tehnologiilor 

5G reprezintă calea cea mai eficace către 

realizarea pieței unice digitale, deoarece 

serviciile în bandă largă de mare viteză pot 

promova creșterea universală, mai ales în 

zonele rurale, punându-le la dispoziție 

instrumentele prin care acestea pot 

participa la epoca internetului obiectelor 

(IoT), în același ritm ca zonele urbane, 

beneficiind, totodată, de avantajul 

competitiv oferit de costurile reduse ale 

locuințelor, hranei și educației; 

Or. fr 
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Amendamentul   6 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Inese 

Vaidere, Andreas Schwab 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 1a. reamintește că decalajul digital, 

care reprezintă diferența de conectivitate 

între zonele rurale și cele metropolitane 

trebuie eliminat deoarece UE nu își poate 

permite să dea cu piciorul la 

oportunitățile de a conecta zonele rurale, 

care sunt mult în urmă potrivit 

rezultatelor Indicelui economiei și 

societății digitale (DESI) - 71% dintre 

europeni dispun de internet în bandă 

largă, dar numai 28% în zonele rurale, în 

timp ce 86% dispun de internet mobil în 

bandă largă (4G și altele), dar numai 36% 

în zonele rurale; 

Or. en 

 

Amendamentul   7 

Sergio Gutiérrez Prieto, Biljana Borzan, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 1a. subliniază că pentru ca această 

tehnologie să aibă un impact pozitiv 

asupra economiei noastre ar trebui 

adăugat un al patrulea obiectiv la 

obiectivele de conectivitate stabilite de 

Comisie: să elimine decalajul digital și să 

prevină apariția de noi decalaje; în acest 

scop, invită Comisia să creeze un 

mecanism beneficiind de suficientă 

finanțare pentru a evita adâncirea 
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prăpastiei digitale actuale între zonele 

rurale și cele urbane, între întreprinderile 

mari și cele mici, între persoanele cu un 

nivel socio-economic și între generații; 

Or. en 

 

Amendamentul   8 

Philippe Juvin 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 1a. subliniază necesitatea ca toți 

vectorii socioeconomici principali (școli, 

universități, administrații publice etc.) să 

aibă conexiuni de foarte mare viteză de 

ordinul gigabiților și ca toate familiile 

europene, și de la oraș, și de la țară, să 

aibă acces la o conexiune care să ofere o 

viteză de descărcare de cel puțin 100 

Mbps; 

Or. fr 

 

Amendamentul   9 

Lambert van Nistelrooij 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 1a. salută munca depusă de CE 

împreună cu SM și industria pentru 

stabilirea voluntară a unui calendar 

comun pentru lansarea primelor rețele 5G 

până la sfârșitul lui 2018, care va fi 

urmată de lansarea unor servicii 5G 

comerciale complete până la sfârșitul lui 

2020; 
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Or. en 

 

Amendamentul   10 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Carlos Coelho, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, 

Roberta Metsola, Andreas Schwab 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 1b. salută intenția CE de a coopera cu 

SM și industria pentru stabilirea 

voluntară a unui calendar comun pentru 

lansarea primelor rețele 5G până la 

sfârșitul lui 2018, urmată de lansarea 

unor servicii 5G comerciale complete 

până la sfârșitul lui 2020; 

Or. en 

 

Amendamentul   11 

Sergio Gutiérrez Prieto, Kerstin Westphal, Biljana Borzan, Maria Grapini, Marlene 

Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 1b. subliniază că pe lângă dezvoltarea 

IoT mai există multe alte avantaje ale 

răspândirii tehnologiei 5G legate de viteza 

sa mare și latența mică, precum: 

dezvoltarea serviciilor de e-sănătate; 

autovehicule autonome; îmbunătățiri ale 

videoconferințelor de care pot beneficia 

nu doar consumatorii casnici, ci și IMM-

urile; și o viteză de rețea mare; 

Or. en 

 



 

AM\1117612RO.docx 9/45 PE599.776v01-00 

 RO 

Amendamentul   12 

Philippe Juvin 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 1b. invită statele membre să asigure 

cât mai repede o acoperire 5G 

neîntreruptă în toate zonele urbane, 

precum și de-a lungul principalelor axe 

rutiere și feroviare; 

Or. fr 

 

Amendamentul   13 

Vicky Ford 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

2. regretă situația creată de reacția 

lentă a UE la tehnologia 4G, comparativ 

cu cea a altor regiuni din lume, care au 

ocupat poziții de lideri, iar acum fructifică 

toate beneficiile asociate acestor 

tehnologii; 

2. ia act de abordările diferite ale 

statelor membre în privința 4G și de faptul 

că în unele zone acest lucru a dus la o 

adoptare mai lentă a tehnologiei 4G 
comparativ cu alte regiuni din lume, care 

au preluat șefia cursei iar acum fructifică 

toate beneficiile asociate acestor 

tehnologii; consideră important ca 

practicile industriei europene în 5G să fie 

promovate pe plan mondial în cadrul 

standardelor internaționale unde cei care 

fac prima mișcare au un avantaj; 

Or. en 

 

Amendamentul   14 

Julia Reda 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 
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Proiectul de aviz Amendamentul 

2. regretă situația creată de reacția 

lentă a UE la tehnologia 4G, comparativ 

cu cea a altor regiuni din lume, care au 

ocupat poziții de lideri, iar acum fructifică 

toate beneficiile asociate acestor 

tehnologii; 

2. regretă adoptarea lentă a 

tehnologiei 4G în UE comparativ cu alte 

regiuni din lume, subliniind că factorii la 

originea acestui efect au fost extinderea 

lentă a rețelelor de către operatori și 

prioritatea dată maximizării profitului în 

fața investițiilor în unele țări cu piețe mai 

puțin competitive; 

Or. en 

 

Amendamentul   15 

Renato Soru 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

2. regretă situația creată de reacția 

lentă a UE la tehnologia 4G, comparativ cu 

cea a altor regiuni din lume, care au ocupat 

poziții de lideri, iar acum fructifică toate 

beneficiile asociate acestor tehnologii; 

2. regretă situația creată de reacția 

lentă a UE la tehnologia 4G, comparativ cu 

cea a altor regiuni din lume, care au ocupat 

poziții de lideri, iar acum fructifică toate 

beneficiile asociate acestor tehnologii; 

subliniază că trecerea de la 4G la 5G este 

și mai crucială pentru că reprezintă o 

tehnologie indispensabilă pentru inovații 

revoluționare precum inteligența 

artificială, aplicațiile de realitate virtuală, 

e-sănătatea și pilotarea automată și alte 

progrese; 

Or. en 

 

Amendamentul   16 

Sergio Gutiérrez Prieto, Kerstin Westphal, Biljana Borzan, Maria Grapini, Nicola 

Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul 

 2a. regretă faptul că doar 28% din 

gospodăriile europene din zonele rurale 

dispuneau de o conexiune rapidă fixă de 

internet în 2015 și că acoperirea medie cu 

4G, deși este de 86% pentru întreaga UE, 

este de doar 36% în zonele rurale; 

Or. en 

 

Amendamentul   17 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, 

Virginie Rozière 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 2b. reamintește că Comisia Europeană 

arată că pentru îndeplinirea obiectivelor 

de conectivitate este de nevoie de o 

investiție de 500 000 de miliarde EUR, și 

că se pare că se va înregistra un deficit de 

investiții de 155 de miliarde EUR; 

subliniază că dezvoltarea infrastructurii 

necesare este o condiție prealabilă pentru 

dezvoltarea acestei tehnologii, de aceea 

cere să se acorde fonduri suplimentare 

pentru răspândirea acestei tehnologii și să 

se depună eforturi pentru o strategie de 

finanțare a 5G ambițioasă și coerentă, 

valorificând din plin potențialul și 

sinergiile fondurilor existente și 

încurajând investițiile private prin 

promovarea parteneriatelor public-privat 

precum PPP 5G; prin capital de risc 

specific pentru 5G și înființarea de 

consorții; 

Or. en 

 

Amendamentul   18 
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Julia Reda 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

3. subliniază importanța deosebită a 

unui răspuns eficace, în primele stadii ale 

tehnologiei 5G, pentru a plasa UE într-o 

poziție avantajoasă, deoarece beneficiile 

care se datorează poziției de lider mondial 

al acestei tehnologii au un potențial 

ridicat; iar pentru ca acest lucru să se 

întâmple, regulile în acest sens trebuie să 

fie orientate către viitor, în favoarea 

investițiilor și inovației, cu o abordare 

subtilă, bazată pe piață, care să încurajeze 

concurența; toate acestea, în combinație 

cu o serie de politici de impozitare 

înțelepte, luând, în același timp, în 

considerare faptul că investițiile sunt 

necesare pentru crearea concurenței, care 

va genera, la rândul ei, inovație, servicii 

noi și, în cele din urmă, mai multe investiții 

care aduc beneficii consumatorilor; 

3. subliniază importanța deosebită a 

contribuției la primele stadii ale 

tehnologiei 5G pentru crearea concurenței, 

care va genera, la rândul ei, inovație, 

servicii noi și, în cele din urmă, mai multe 

investiții care aduc beneficii 

consumatorilor; 

Or. en 

 

Amendamentul   19 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, 

Virginie Rozière 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

3. subliniază importanța deosebită a 

unui răspuns eficace, în primele stadii ale 

tehnologiei 5G, pentru a plasa UE într-o 

poziție avantajoasă, deoarece beneficiile 

care se datorează poziției de lider mondial 

al acestei tehnologii au un potențial 

ridicat; iar pentru ca acest lucru să se 

întâmple, regulile în acest sens trebuie să 

3. subliniază importanța deosebită a 

unui răspuns eficace, în primele stadii ale 

tehnologiei 5G, pentru a plasa UE într-o 

poziție avantajoasă, deoarece beneficiile 

poziției de lider mondial al acestei 

tehnologii sunt potențial foarte mari; iar 

pentru ca acest lucru să se întâmple, 

regulile în acest sens trebuie să fie orientate 
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fie orientate către viitor, în favoarea 

investițiilor și inovației, cu o abordare 

subtilă, bazată pe piață, care să încurajeze 

concurența; toate acestea, în combinație 

cu o serie de politici de impozitare 

înțelepte, luând, în același timp, în 

considerare faptul că investițiile sunt 

necesare pentru crearea concurenței, care 

va genera, la rândul ei, inovație, servicii 

noi și, în cele din urmă, mai multe investiții 

care aduc beneficii consumatorilor; 

către viitor, în favoarea investițiilor și 

inovației, luând, în același timp, în 

considerare faptul că investițiile sunt 

necesare pentru crearea concurenței, care 

va genera, la rândul ei, inovație, servicii 

noi și, în cele din urmă, mai multe investiții 

care aduc beneficii consumatorilor; în 

acest context, face un apel către operatori 

să investească mai mult în infrastructură 

pentru a îmbunătăți conectivitatea în 

zonele rurale și a extinde acoperirea cu 

5G; 

Or. en 

 

Amendamentul   20 

Andreas Schwab 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

3. subliniază importanța deosebită a 

unui răspuns eficace, în primele stadii ale 

tehnologiei 5G, pentru a plasa UE într-o 

poziție avantajoasă, deoarece beneficiile 

care se datorează poziției de lider mondial 

al acestei tehnologii au un potențial 

ridicat; iar pentru ca acest lucru să se 

întâmple, regulile în acest sens trebuie să 

fie orientate către viitor, în favoarea 

investițiilor și inovației, cu o abordare 

subtilă, bazată pe piață, care să încurajeze 

concurența; toate acestea, în combinație cu 

o serie de politici de impozitare înțelepte, 

luând, în același timp, în considerare 

faptul că investițiile sunt necesare pentru 

crearea concurenței, care va genera, la 

rândul ei, inovație, servicii noi și, în cele 

din urmă, mai multe investiții care aduc 

beneficii consumatorilor; 

3. subliniază importanța deosebită a 

unui răspuns eficace, în primele stadii ale 

tehnologiei 5G, pentru a promova 

competitivitatea companiilor europene, în 

special a IMM-urilor, deoarece beneficiile 

poziției de lider mondial al acestei 

tehnologii sunt potențial foarte mari; crede 

că pentru ca acest lucru să se întâmple, este 

nevoie de o strategie europeană 

cuprinzătoare și regulile în acest sens 

trebuie să fie orientate către viitor, în 

favoarea investițiilor și inovației, cu o 

abordare subtilă, bazată pe piață, care să 

încurajeze concurența; toate acestea, în 

combinație cu o serie de politici de 

impozitare înțelepte; recunoaște că sunt 

necesare investiții pentru crearea 

concurenței, care va genera, la rândul ei, 

inovație, servicii noi și, în cele din urmă, 

mai multe investiții care aduc beneficii 

consumatorilor; 

Or. de 
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Amendamentul   21 

Philippe Juvin 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

3. subliniază importanța deosebită a 

unui răspuns eficace, în primele stadii ale 

tehnologiei 5G, pentru a plasa UE într-o 

poziție avantajoasă, deoarece beneficiile 

care se datorează poziției de lider mondial 

al acestei tehnologii au un potențial ridicat; 

iar pentru ca acest lucru să se întâmple, 

regulile în acest sens trebuie să fie orientate 

către viitor, în favoarea investițiilor și 

inovației, cu o abordare subtilă, bazată pe 

piață, care să încurajeze concurența; toate 

acestea, în combinație cu o serie de politici 

de impozitare înțelepte, luând, în același 

timp, în considerare faptul că investițiile 

sunt necesare pentru crearea concurenței, 

care va genera, la rândul ei, inovație, 

servicii noi și, în cele din urmă, mai multe 

investiții care aduc beneficii 

consumatorilor; 

3. subliniază importanța deosebită a 

unui răspuns eficace, în primele stadii ale 

tehnologiei 5G, pentru a plasa UE într-o 

poziție avantajoasă, deoarece beneficiile 

care se datorează poziției de lider mondial 

al acestei tehnologii au un potențial ridicat; 

iar pentru ca acest lucru să se întâmple, 

regulile în acest sens trebuie să fie orientate 

către viitor, în favoarea investițiilor într-o 

infrastructură europeană modernizată și 

în favoarea inovației, cu o abordare 

subtilă, bazată pe piață, care să încurajeze 

concurența; toate acestea, în combinație cu 

o serie de politici de impozitare înțelepte, 

luând, în același timp, în considerare faptul 

că investițiile sunt necesare pentru crearea 

concurenței, care va genera, la rândul ei, 

inovație, servicii noi și, în cele din urmă, 

mai multe investiții care aduc beneficii 

consumatorilor; 

Or. fr 

 

Amendamentul   22 

Maria Grapini 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

3. subliniază importanța deosebită a 

unui răspuns eficace, în primele stadii ale 

tehnologiei 5G, pentru a plasa UE într-o 

poziție avantajoasă, deoarece beneficiile 

care se datorează poziției de lider mondial 

3. subliniază importanța deosebită a 

unui răspuns eficace, în primele stadii ale 

tehnologiei 5G, pentru a plasa UE într-o 

poziție avantajoasă și pentru a crește 

competitivitatea în industria europeană, 



 

AM\1117612RO.docx 15/45 PE599.776v01-00 

 RO 

al acestei tehnologii au un potențial ridicat; 

iar pentru ca acest lucru să se întâmple, 

regulile în acest sens trebuie să fie orientate 

către viitor, în favoarea investițiilor și 

inovației, cu o abordare subtilă, bazată pe 

piață, care să încurajeze concurența; toate 

acestea, în combinație cu o serie de politici 

de impozitare înțelepte, luând, în același 

timp, în considerare faptul că investițiile 

sunt necesare pentru crearea concurenței, 

care va genera, la rândul ei, inovație, 

servicii noi și, în cele din urmă, mai multe 

investiții care aduc beneficii 

consumatorilor; 

deoarece beneficiile care se datorează 

poziției de lider mondial al acestei 

tehnologii au un potențial ridicat; iar pentru 

ca acest lucru să se întâmple, regulile în 

acest sens trebuie să fie orientate către 

viitor, în favoarea investițiilor și inovației, 

cu o abordare subtilă, bazată pe piață, care 

să încurajeze concurența; toate acestea, în 

combinație cu o serie de politici de 

impozitare înțelepte, luând, în același timp, 

în considerare faptul că investițiile sunt 

necesare pentru crearea concurenței, care 

va genera, la rândul ei, inovație, servicii 

noi și, în cele din urmă, mai multe investiții 

care aduc beneficii consumatorilor; 

Or. ro 

 

Amendamentul   23 

Vicky Ford 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

3. subliniază importanța deosebită a 

unui răspuns eficace, în primele stadii ale 

tehnologiei 5G, pentru a plasa UE într-o 

poziție avantajoasă, deoarece beneficiile 

care se datorează poziției de lider mondial 

al acestei tehnologii au un potențial ridicat; 

iar pentru ca acest lucru să se întâmple, 

regulile în acest sens trebuie să fie orientate 

către viitor, în favoarea investițiilor și 

inovației, cu o abordare subtilă, bazată pe 

piață, care să încurajeze concurența; toate 

acestea, în combinație cu o serie de politici 

de impozitare înțelepte, luând, în același 

timp, în considerare faptul că investițiile 

sunt necesare pentru crearea concurenței, 

care va genera, la rândul ei, inovație, 

servicii noi și, în cele din urmă, mai multe 

investiții care aduc beneficii 

consumatorilor; 

3. subliniază importanța deosebită a 

unui răspuns eficace, în primele stadii ale 

tehnologiei 5G, pentru a plasa industria 

europeană într-o poziție avantajoasă, 

deoarece beneficiile care se datorează 

poziției de lider mondial al acestei 

tehnologii au un potențial ridicat; iar pentru 

ca acest lucru să se întâmple, regulile în 

acest sens trebuie să fie orientate către 

piața internațională și către viitor, în 

favoarea investițiilor și inovației, cu o 

abordare subtilă, bazată pe piață, care să 

încurajeze concurența; toate acestea, în 

combinație cu o serie de politici de 

impozitare înțelepte, luând, în același timp, 

în considerare faptul că investițiile sunt 

necesare pentru crearea concurenței, care 

va genera, la rândul ei, inovație, servicii 

noi și, în cele din urmă, mai multe investiții 

care aduc beneficii consumatorilor; 
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Or. en 

 

Amendamentul   24 

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

3. subliniază importanța deosebită a 

unui răspuns eficace, în primele stadii ale 

tehnologiei 5G, pentru a plasa UE într-o 

poziție avantajoasă, deoarece beneficiile 

care se datorează poziției de lider mondial 

al acestei tehnologii au un potențial ridicat; 

iar pentru ca acest lucru să se întâmple, 

regulile în acest sens trebuie să fie orientate 

către viitor, în favoarea investițiilor și 

inovației, cu o abordare subtilă, bazată pe 

piață, care să încurajeze concurența; toate 

acestea, în combinație cu o serie de 

politici de impozitare înțelepte, luând, în 

același timp, în considerare faptul că 

investițiile sunt necesare pentru crearea 

concurenței, care va genera, la rândul ei, 

inovație, servicii noi și, în cele din urmă, 

mai multe investiții care aduc beneficii 

consumatorilor; 

3. subliniază importanța deosebită a 

unui răspuns eficace, în primele stadii ale 

tehnologiei 5G, pentru a plasa UE într-o 

poziție avantajoasă, deoarece beneficiile 

care se datorează poziției de lider mondial 

al acestei tehnologii au un potențial ridicat; 

iar pentru ca acest lucru să se întâmple, 

regulile în acest sens trebuie să fie orientate 

către viitor, în favoarea investițiilor și 

inovației, cu o abordare subtilă, bazată pe 

piață, care să încurajeze concurența, luând, 

în același timp, în considerare faptul că 

concurența este principalul motor al 

investițiilor, generând, la rândul ei, 

inovație, servicii noi și, în cele din urmă, 

mai multe investiții care aduc beneficii 

consumatorilor; 

Or. en 

 

Amendamentul   25 

Sergio Gutiérrez Prieto, Biljana Borzan, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 3a. consideră că nivelul de acoperire 

și disponibilitatea acestei tehnologii pot fi 

completate de inițiativa propusă de 

Comisie de a da autorităților locale 
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interesate posibilitatea de a oferi 

conexiuni Wi-Fi gratuite tuturor 

cetățenilor săi, atât în incinta clădirilor 

publice, centrelor medicale și piețelor 

publice, cât și în jurul acestora, în cadrul 

programului WiFi4EU; 

Or. en 

 

Amendamentul   26 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Carlos Coelho, Anna 

Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese 

Vaidere, Roberta Metsola 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 3a. salută înființarea Fondului pentru 

Conectarea Europei în bandă largă, un 

fond pentru infrastructura în bandă largă 

cu participarea băncilor și instituțiilor 

naționale de promovare și a unor 

investitori privați, un pas înainte pentru a 

aduce investiții în infrastructură zonelor 

prost deservite mai puțin populate și celor 

rurale și periferice; 

Or. en 

 

Amendamentul   27 

Lambert van Nistelrooij 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 3a. salută înființarea Fondului pentru 

Conectarea Europei în bandă largă, un 

fond pentru infrastructura în bandă largă 

cu participarea băncilor și instituțiilor 

naționale de promovare și a unor 
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investitori privați, un pas înainte pentru a 

aduce investiții în infrastructură zonelor 

prost deservite mai puțin populate și celor 

rurale și periferice; 

Or. en 

 

Amendamentul   28 

Andreas Schwab 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 3a. subliniază necesitatea unei 

abordări europene pentru dezvoltarea 

tehnologiilor 5G și pentru adoptarea unei 

abordări cu implicarea mai multor părți 

interesate, pentru că valorificarea la nivel 

european a șanselor oferite de viitorul 

standard mobil 5G presupune o 

introducere coordonată, pe scară largă a 

rețelelor 5G în Europa; 

Or. de 

 

Amendamentul   29 

Maria Grapini 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 3a. subliniază importanța 

coordonărilor măsurilor de introducere a 

tehnologiei 5G în UE; Uniunea are 

nevoie de o abordare consistentă pentru a 

dezvolta infrastructura tehnologiei 5G în 

cele 28 de state în scopul de a crea o piață 

internă viabilă a produselor și serviciilor 

5G; 
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Or. ro 

 

Amendamentul   30 

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 3a. subliniază că adoptarea Codului 

European de comunicații electronice este 

crucială pentru a le oferi furnizorilor de 

telecom siguranță și previzibilitate 

juridică; subliniază că EECC ar trebui să 

impulsioneze concurența (în domeniul 

infrastructurilor); 

Or. en 

 

Amendamentul   31 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Bușoi, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 3b. invită Comisia să evalueze 

planurile naționale privind banda largă 

pentru a identifica lacunele și a elabora 

recomandări specifice fiecărei țări pentru 

o serie de măsuri suplimentare; 

Or. en 

 

Amendamentul   32 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Bușoi, 

Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Proiect de aviz 
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Punctul 3 c (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 3c. invită Comisia Europeană să 

asigure, să mențină și să dezvolte 

finanțarea pentru planul de acțiune 

privind 5G la un nivel adecvat în 

perspectiva viitorului cadru financiar 

multianual pentru 2020-2027; 

Or. en 

 

Amendamentul   33 

Marcus Pretzell 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

4. subliniază necesitatea de a 

armoniza normele de bază pentru alocarea 

unui spectru nou în cadrul benzii de 700 

MHz pentru suportul radio de bandă largă, 

precum și necesitatea de a lua în 

considerare alocarea de licențe pe durată 

suficient de lungă, pentru a oferi 

investitorilor previzibilitate, insistând, 

totodată, asupra faptului că o înțelegere 

privind armonizarea setului complet de 

benzi de spectru sub și peste 6 GHz 

prezintă o importantă strategică pentru 

implementarea tehnologiei 5G, înțelegere 

la care trebuie să se ajungă până la 

sfârșitul anului 2017; 

4. subliniază necesitatea de a 

armoniza normele de bază pentru alocarea 

unui spectru nou în cadrul benzii de 700 

MHz pentru suportul radio de bandă largă, 

precum și necesitatea de a lua în 

considerare alocarea de licențe pe durată 

suficient de lungă, pentru a oferi 

investitorilor previzibilitate; 

Or. de 

 

Amendamentul   34 

Julia Reda 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 
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Proiectul de aviz Amendamentul 

4. subliniază necesitatea de a 

armoniza normele de bază pentru alocarea 

unui spectru nou în cadrul benzii de 700 

MHz pentru suportul radio de bandă largă, 

precum și necesitatea de a lua în 

considerare alocarea de licențe pe durată 

suficient de lungă, pentru a oferi 

investitorilor previzibilitate, insistând, 

totodată, asupra faptului că o înțelegere 

privind armonizarea setului complet de 

benzi de spectru sub și peste 6 GHz 

prezintă o importantă strategică pentru 

implementarea tehnologiei 5G, înțelegere 

la care trebuie să se ajungă până la 

sfârșitul anului 2017; 

4. subliniază necesitatea de a 

armoniza normele de bază pentru alocarea 

unui spectru nou în cadrul benzii de 700 

MHz pentru suportul radio de bandă largă, 

precum și necesitatea de a lua în 

considerare un sistem flexibil de acordare 

a licențelor care încurajează utilizarea 

spectrului, dezvoltarea de noi aplicații și 

evită blocajele datorate monopolurilor; 

Or. en 

 

Amendamentul   35 

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

4. subliniază necesitatea de a 

armoniza normele de bază pentru alocarea 

unui spectru nou în cadrul benzii de 700 

MHz pentru suportul radio de bandă largă, 

precum și necesitatea de a lua în 

considerare alocarea de licențe pe durată 

suficient de lungă, pentru a oferi 

investitorilor previzibilitate, insistând, 

totodată, asupra faptului că o înțelegere 

privind armonizarea setului complet de 

benzi de spectru sub și peste 6 GHz 

prezintă o importantă strategică pentru 

implementarea tehnologiei 5G, înțelegere 

la care trebuie să se ajungă până la sfârșitul 

anului 2017; 

4. subliniază necesitatea ca statele 

membre ale UE să aplice normele 

convenite pentru alocarea unui spectru nou 

în cadrul benzii de 700 MHz pentru 

suportul radio de bandă largă, precum și 

necesitatea de a avea o politică coordonată 

de alocare a spectrului, pentru a oferi 

investitorilor previzibilitate, insistând, 

totodată, asupra faptului că o înțelegere 

privind armonizarea setului complet de 

benzi de spectru sub și peste 6 GHz 

prezintă o importantă strategică pentru 

implementarea tehnologiei 5G, înțelegere 

la care trebuie să se ajungă până la sfârșitul 

anului 2017; 

Or. en 
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Amendamentul   36 

Antonio López-Istúriz White, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Bușoi, Ildikó 

Gáll-Pelcz 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

4. subliniază necesitatea de a 

armoniza normele de bază pentru alocarea 

unui spectru nou în cadrul benzii de 700 

MHz pentru suportul radio de bandă largă, 

precum și necesitatea de a lua în 

considerare alocarea de licențe pe durată 

suficient de lungă, pentru a oferi 

investitorilor previzibilitate, insistând, 

totodată, asupra faptului că o înțelegere 

privind armonizarea setului complet de 

benzi de spectru sub și peste 6 GHz 

prezintă o importantă strategică pentru 

implementarea tehnologiei 5G, înțelegere 

la care trebuie să se ajungă până la sfârșitul 

anului 2017; 

4. subliniază necesitatea de a 

armoniza normele de bază pentru alocarea 

unui spectru nou în cadrul benzii de 700 

MHz pentru suportul radio de bandă largă, 

precum și necesitatea de a lua în 

considerare alocarea de licențe pe durată 

suficient de lungă, pentru a oferi 

previzibilitate și siguranța rentabilității 

investițiilor, insistând, totodată, asupra 

faptului că o înțelegere privind 

armonizarea setului complet de benzi de 

spectru sub și peste 6 GHz prezintă o 

importantă strategică pentru implementarea 

tehnologiei 5G, înțelegere la care trebuie să 

se ajungă până la sfârșitul anului 2017; 

Or. en 

 

Amendamentul   37 

Vicky Ford 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

4. subliniază necesitatea de a 

armoniza normele de bază pentru alocarea 

unui spectru nou în cadrul benzii de 700 

MHz pentru suportul radio de bandă largă, 

precum și necesitatea de a lua în 

considerare alocarea de licențe pe durată 

suficient de lungă, pentru a oferi 

investitorilor previzibilitate, insistând, 

totodată, asupra faptului că o înțelegere 

4. subliniază necesitatea de a 

armoniza normele de bază pentru alocarea 

unui spectru nou în cadrul benzii de 700 

MHz pentru suportul radio de bandă largă, 

precum și necesitatea de a lua în 

considerare alocarea de licențe pe durată 

suficient de lungă, pentru a oferi 

investitorilor previzibilitate, insistând, 

totodată, asupra faptului că o înțelegere 
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privind armonizarea setului complet de 

benzi de spectru sub și peste 6 GHz 

prezintă o importantă strategică pentru 

implementarea tehnologiei 5G, înțelegere 

la care trebuie să se ajungă până la sfârșitul 

anului 2017; 

privind armonizarea internațională a 

setului complet de benzi de spectru sub și 

peste 6 GHz prezintă o importantă 

strategică pentru implementarea 

tehnologiei 5G, înțelegere la care trebuie să 

se ajungă până la sfârșitul anului 2017; 

Or. en 

 

Amendamentul   38 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Carlos Coelho, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, 

Cristian-Silviu Bușoi 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

4. subliniază necesitatea de a 

armoniza normele de bază pentru alocarea 

unui spectru nou în cadrul benzii de 700 

MHz pentru suportul radio de bandă largă, 

precum și necesitatea de a lua în 

considerare alocarea de licențe pe durată 

suficient de lungă, pentru a oferi 

investitorilor previzibilitate, insistând, 

totodată, asupra faptului că o înțelegere 

privind armonizarea setului complet de 

benzi de spectru sub și peste 6 GHz 

prezintă o importantă strategică pentru 

implementarea tehnologiei 5G, înțelegere 

la care trebuie să se ajungă până la sfârșitul 

anului 2017; 

4. subliniază necesitatea de a 

armoniza normele de bază pentru alocarea 

unui spectru nou în cadrul benzii de 700 

MHz pentru suportul radio de bandă largă, 

precum și necesitatea de a lua în 

considerare alocarea de licențe pe durată 

suficient de lungă, pentru a oferi 

investitorilor previzibilitate, insistând, 

totodată, asupra faptului că o înțelegere 

privind armonizarea setului complet de 

benzi de spectru sub și peste 6 GHz 

prezintă o importantă strategică pentru 

implementarea tehnologiei 5G, înțelegere 

la care trebuie să se ajungă până la sfârșitul 

anului 2017, cu mult timp înainte de 

Conferința Mondială în domeniul 

Radiocomunicațiilor (WRC-19) din 2019 ; 

Or. en 

 

Amendamentul   39 

Julia Reda 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul 

 4a. subliniază că chiar dacă benzile de 

frecvențe mai joase decât cele avute în 

vedere pentru 5G, precum cea de 700 

MHz, pot avea avantaje tehnologice, 

legate de propagarea mai largă, acoperind 

zone mai întinse pentru fiecare antenă, 

banda de 700 MHz nu poate de una 

singură să permită aplicații în bandă 

foarte largă; de aceea susține abordarea 

coordonată a Comisiei în politica 

spectrului, atât în privința realocării în 

cadrul benzilor de frecvențe radio UHF 

(300 MHz - 3 GHz) și al benzilor din 

afara sa; cu obiectivul general de a 

continua reducerea disparităților digitale 

și a îmbunătăți conectivitatea zonelor 

rurale; 

Or. en 

 

Amendamentul   40 

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 4a. remarcă importanța unei rețele 

europene de fibră optică pentru accesul 

universal la banda largă, ca o temelie a 

Societății Gigabiților; 

Or. en 

 

Amendamentul   41 

Julia Reda 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 b (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul 

 4b. pledează pentru punerea la 

dispoziție provizorie a unor benzi din 

spectru pentru 5G înainte de Conferința 

mondială pentru radiocomunicații din 

2019 (WRC-19) pentru a încuraja 

dezvoltarea de aplicații și modele de 

afaceri bazate pe 5G; 

Or. en 

 

Amendamentul   42 

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 4b. subliniază importanța 

Comunicațiilor prin satelit pentru a 

furniza acces 5G pretutindeni, mai ales în 

zonele periferice, în completarea rețelelor 

terestre; 

Or. en 

 

Amendamentul   43 

Julia Reda 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 c (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 4c. îndeamnă la sprijinirea cercetării 

tehnologiei în cadrul 5G care ar putea 

ajuta la reducerea disparității digitale, 

mai ales în zonele rurale și susține o 

politică care să îndemne operatorii să 

continue extinderea conectivității în 

bandă largă, mai ales în zonele rurale 

slab dezvoltate; 
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Or. en 

 

Amendamentul   44 

Julia Reda 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 d (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 4d. cere să se susțină îndeosebi 

furnizorii locali și IMM-uri în construirea 

infrastructurii, mai ales ținând cont de 

costurile mari de administrare, cu avizele 

de urbanizare și achizițiile imobiliare; 

Or. en 

 

Amendamentul   45 

Julia Reda 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 e (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 4e. susține îmbunătățirea 

competențelor digitale și eliminarea 

analfabetismului digital; subliniază 

importanța educației non-formale pentru 

a înțelege modul în care funcționează 

tehnologia; de aceea, pledează pentru 

susținerea inițiativelor societății civile și a 

entuziaștilor care fac o muncă de 

pionierat în direcția introducerii 

cunoștințelor de bază și autonomiei 

digitale în educație în întreaga Europă; 

pledează de asemenea pentru o politică 

care să sprijine dreptul amatorilor de a 

experimenta tehnologia ca mijloc 

important de educație non-formală; 

subliniază în acest context importanța 

unei tehnologii deschise și accesibile; 
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Or. en 

 

Amendamentul   46 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, 

Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

5. subliniază faptul că stabilirea unor 

standarde acceptate pe scară largă pentru 

rețelele 5G și dispozitivele IoT care se 

bazează pe tehnologia 5G este esențială 

pentru a asigura o adoptare rapidă a IoT, 

precum și faptul că, pentru adoptarea 

acestor standarde, este nevoie ca sectorul 

privat să își asume rolul de lider; 

5. subliniază faptul că stabilirea unor 

standarde deschise, interoperabile și 

acceptate pe scară largă pentru rețelele 5G 

și dispozitivele IoT care se bazează pe 

tehnologia 5G este esențială pentru a 

asigura o adoptare rapidă a IoT și face un 

apel la producători, operatori, autorități 

de reglementare și comunitatea științifică, 

precum și la toate părțile interesate 

relevante să ajungă la un acord privind 

standardele pentru rețelele 5G care să 

arate în detaliu cum vor arăta rețelele 

viitorului; 

Or. en 

 

Amendamentul   47 

Julia Reda 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

5. subliniază faptul că stabilirea unor 

standarde acceptate pe scară largă pentru 

rețelele 5G și dispozitivele IoT care se 

bazează pe tehnologia 5G este esențială 

pentru a asigura o adoptare rapidă a IoT, 

precum și faptul că, pentru adoptarea 

acestor standarde, este nevoie ca sectorul 

privat să își asume rolul de lider; 

5. subliniază faptul că stabilirea unor 

standarde acceptate pe scară largă pentru 

rețelele 5G și dispozitivele IoT care se 

bazează pe tehnologia 5G este esențială 

pentru a asigura o adoptare rapidă a IoT, 

precum și faptul că, pentru adoptarea 

acestor standarde, este nevoie ca sectorul 

public și privat să se implice; 
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Or. en 

 

Amendamentul   48 

Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 5a. subliniază că rolul tehnologiei 5G 

de transformare a modelelor de afaceri și 

eficiența sa în multe domenii diferite 

depinde de sectorul în care se aplică; 

subliniază necesitatea de a construi 

parteneriate între operatorii telecom și 

industriile verticale, precum sănătatea, 

energia și media & divertismentul; 

Or. en 

 

Amendamentul   49 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Carlos Coelho, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, 

Roberta Metsola, Cristian-Silviu Bușoi 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 5a. subliniază oportunitățile 

inimaginabile în acest moment pe care le 

oferă tehnologiile cloud computing, 

megadate și IoT ca factor de creștere și 

creare de locuri de muncă și de 

îmbunătățire a vieții fiecărui cetățean – 

cu condiția ca fiecare zonă să dispună de 

conectivitate fiabilă; 

Or. en 

 

Amendamentul   50 
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Julia Reda 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 5a. susține cercetarea posibilităților de 

economisire a energiei oferite de 

tehnologiile 5G; 

Or. en 

 

Amendamentul   51 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Bușoi, 

Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 5b. reamintește că tehnologia 5G va 

facilita noi servicii de înaltă calitate, va 

conecta noile industrii și, în cele din 

urmă, va îmbunătăți experiența clienților 

în condițiile unor utilizatori digitali tot 

mai sofisticați și mai exigenți; 

Or. en 

 

Amendamentul   52 

Julia Reda 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 5b. subliniază importanța cercetării 

aspectelor legate de confidențialitate ale 

tehnologiilor 5G; 
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Or. en 

 

Amendamentul   53 

Sergio Gutiérrez Prieto, Kerstin Westphal, Maria Grapini, Marlene Mizzi, Marc 

Tarabella, Virginie Rozière 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

6. este preocupat de faptul că, în 

absența rețelelor moderne digitale și a 

infrastructurii care să asigure o calitate 

înaltă și o conectivitate rapidă, UE este în 

pericol de a rămâne în urma altor regiuni în 

ceea ce privește atragerea de investiții și 

stocarea informațiilor, ceea ce ar rezulta în 

pierderea avantajului competitiv; 

6. este conștient de faptul că rețelele 

4G au o capacitate prea mică în contextul 

valului de conectivitate care se va abate 

asupra a milioane de dispozitive în 

următorii câțiva ani (mașini, roboți, 

drone, autovehicule, dispozitive portabile, 

aplicații și senzori) și este preocupat 

totodată de faptul că, în absența rețelelor 

moderne digitale și a infrastructurii care să 

asigure o calitate înaltă și o conectivitate 

rapidă, UE este în pericol de a rămâne în 

urma altor regiuni în ceea ce privește 

atragerea de investiții și stocarea 

informațiilor, ceea ce ar rezulta în 

pierderea avantajului competitiv; 

Or. en 

 

Amendamentul   54 

Andreas Schwab 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

6. este preocupat de faptul că, în 

absența rețelelor moderne digitale și a 

infrastructurii care să asigure o calitate 

înaltă și o conectivitate rapidă, UE este în 

pericol de a rămâne în urma altor regiuni în 

ceea ce privește atragerea de investiții și 

stocarea informațiilor, ceea ce ar rezulta în 

6. este preocupat de faptul că, în 

absența rețelelor moderne digitale și a 

infrastructurii care să asigure o calitate 

înaltă și o conectivitate rapidă, UE este în 

pericol de a rămâne în urma altor regiuni în 

ceea ce privește atragerea de investiții și 

stocarea informațiilor, ceea ce ar rezulta în 

pierderea avantajului competitiv și 
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pierderea avantajului competitiv; pledează pentru dezvoltarea într-un ritm 

mai accelerat de rețele și infrastructuri 

digitale, mai ales în zonele rurale; 

Or. de 

 

Amendamentul   55 

Julia Reda 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

6. este preocupat de faptul că, în 

absența rețelelor moderne digitale și a 

infrastructurii care să asigure o calitate 

înaltă și o conectivitate rapidă, UE este în 

pericol de a rămâne în urma altor regiuni în 

ceea ce privește atragerea de investiții și 

stocarea informațiilor, ceea ce ar rezulta în 

pierderea avantajului competitiv; 

6. este preocupat de faptul că, în 

absența rețelelor moderne digitale și a 

infrastructurii care să asigure o 

conectivitate fixă și mobilă de înaltă 

calitate și rapidă, UE este în pericol de a 

rămâne în urma altor regiuni în ceea ce 

privește atragerea de investiții și stocarea 

informațiilor, ceea ce ar rezulta în 

pierderea avantajului competitiv; 

Or. en 

 

Amendamentul   56 

Renato Soru 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 6a. subliniază importanța realizării 

acestui lucru în contextul trecerii la 

societatea gigabiților; pentru a stimula 

investițiile în direcția unei rețele mai 

eficiente, sprijină axarea pe concurența 

bazată pe infrastructură și subliniază 

rolul ANR în supravegherea din timpul 

etapei de implementare și lansare 

comercială; 
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Or. en 

 

Amendamentul   57 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Carlos Coelho, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, 

Roberta Metsola, Cristian-Silviu Bușoi 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 6a. insistă nu numai asupra necesității 

urgente de a accelera investițiile în 

cercetare și inovare în tehnologia 5G, ci și 

asupra elaborării unor modalități mai 

eficiente de a pune rapid rezultatele 

cercetării și inovării pe piață; 

Or. en 

 

Amendamentul   58 

Julia Reda 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 6a. evidențiază noi paradigme ale 

conectivității, cum ar fi rețelele-plasă 

(mesh networks); subliniază 

rolul important pe care Wi-Fi-ul 

comunitar gratuit și proiectele firmware 

cu sursă deschisă continuă să îl joace în 

dezvoltarea unor concepte inovatoare, 

cum ar fi crearea de rețele-plasă; 

Or. en 

 

Amendamentul   59 

Renato Soru 
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Proiect de aviz 

Punctul 6 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 6b. subliniază că este necesar să se 

stimuleze concurența, fapt ce va face 

posibilă existența unor condiții de 

concurență echitabile între jucătorii din 

acest sector și pe termen scurt și va face 

posibil ca fiecare actor să dispună de 

flexibilitate tehnologică în atingerea 

standardelor de conectivitate impuse; 

consideră că calea tehnologică cea mai 

promițătoare este legată de 

implementarea amplă a FTTH (fiber-to-

the-home - fibră până la locuință); 

Or. en 

 

Amendamentul   60 

Julia Reda 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 6b. constată că, în contextul 5G, 

instalarea de microcelule și posibila 

necesitate de a instala hub-uri de 

retransmisie la utilizatori ridică întrebări 

legate de protecția consumatorilor 

similare cu cele deja dezbătute în 

contextul proprietății asupra routerelor în 

unele state membre; evidențiază, de 

asemenea, relevanța potențială pentru 

neutralitatea rețelei; 

Or. en 

 

Amendamentul   61 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Bușoi 
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Proiect de aviz 

Punctul 6 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 6b. consideră că Uniunea ar trebui să 

stabilească și să pună la dispoziție 

programe de dezvoltare a competențelor 

în domeniul 5G, în parteneriat cu EIT 

Digital pentru a evita decalajul digital și 

excluziunea digitală; 

Or. en 

 

Amendamentul   62 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, 

Virginie Rozière 

 

Proiect de aviz 

Punctul 7 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

7. își reafirmă convingerea privind 

nevoia urgentă de standardizare, pentru a 

preveni fragmentarea tehnologiilor 5G cu 

scopul de a nu limita interoperabilitatea, și 

reamintește rolul capital al cooperării 

internaționale pentru preluarea unei 

poziții de lider în redactarea standardelor 

mondiale; reafirmă, de asemenea, nevoia 

de a asigura accesibilitatea standardelor 5G 

globale inițiale până la sfârșitul anului 

2019, permițând astfel o lansare comercială 

promptă a tehnologiei 5G; 

7. își reafirmă convingerea privind 

nevoia urgentă de standardizare, pentru a 

preveni fragmentarea tehnologiilor 5G cu 

scopul de a nu limita interoperabilitatea; 

subliniază că Europa ar trebui să își 

mențină rolul-cheie în sistemul 

internațional și că standardele europene, 

dezvoltate cu implicarea activă a tuturor 

părților interesate, ar trebui promovate pe 

plan internațional; reafirmă, de asemenea, 

nevoia de a asigura accesibilitatea 

standardelor 5G globale inițiale până la 

sfârșitul anului 2019, permițând astfel o 

lansare comercială promptă a tehnologiei 

5G; 

Or. en 

 

Amendamentul   63 

Philippe Juvin 
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Proiect de aviz 

Punctul 7 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

7. își reafirmă convingerea privind 

nevoia urgentă de standardizare, pentru a 

preveni fragmentarea tehnologiilor 5G cu 

scopul de a nu limita interoperabilitatea, și 

reamintește rolul capital al cooperării 

internaționale pentru preluarea unei poziții 

de lider în redactarea standardelor 

mondiale; reafirmă, de asemenea, nevoia 

de a asigura accesibilitatea standardelor 5G 

globale inițiale până la sfârșitul anului 

2019, permițând astfel o lansare comercială 

promptă a tehnologiei 5G; 

7. își reafirmă convingerea privind 

nevoia urgentă de standardizare 

europeană, pentru a preveni fragmentarea 

tehnologiilor 5G cu scopul de a nu limita 

interoperabilitatea, și reamintește rolul 

capital al cooperării internaționale pentru 

preluarea unei poziții de lider în redactarea 

standardelor mondiale; reafirmă, de 

asemenea, nevoia de a asigura 

accesibilitatea standardelor 5G globale 

inițiale până la sfârșitul anului 2019, 

permițând astfel o lansare comercială 

promptă a tehnologiei 5G; 

Or. fr 

 

Amendamentul   64 

Julia Reda 

 

Proiect de aviz 

Punctul 7 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

7. își reafirmă convingerea privind 

nevoia urgentă de standardizare, pentru a 

preveni fragmentarea tehnologiilor 5G cu 

scopul de a nu limita interoperabilitatea, și 

reamintește rolul capital al cooperării 

internaționale pentru preluarea unei poziții 

de lider în redactarea standardelor 

mondiale; reafirmă, de asemenea, nevoia 

de a asigura accesibilitatea standardelor 5G 

globale inițiale până la sfârșitul anului 

2019, permițând astfel o lansare comercială 

promptă a tehnologiei 5G; 

7. își reafirmă convingerea privind 

nevoia urgentă de standardizare, pentru a 

preveni fragmentarea tehnologiilor 5G cu 

scopul de a nu limita interoperabilitatea, și 

reamintește rolul capital al cooperării 

internaționale pentru redactarea 

standardelor mondiale; reafirmă, de 

asemenea, nevoia de a asigura 

accesibilitatea standardelor 5G globale 

inițiale până la sfârșitul anului 2019, 

permițând astfel o lansare comercială 

promptă a tehnologiei 5G; 

Or. en 
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Amendamentul   65 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Bușoi, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Proiect de aviz 

Punctul 7 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 7a. observă că ar trebui promovat un 

sistem de la bază la vârf și că fiecare 

sector ar trebui să își elaboreze propriile 

foi de parcurs pentru standardizare, 

bazându-se pe procese conduse la nivel de 

sector, vizând mai ales stabilirea unor 

standarde comune cu potențial să devină 

standarde la nivel mondial; 

Or. en 

 

Amendamentul   66 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Carlos Coelho, Philippe 

Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-

Silviu Bușoi 

 

Proiect de aviz 

Punctul 7 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 7b. reamintește necesitatea de a 

sensibiliza mai mult opinia publică față de 

beneficiile utilizării internetului pentru 

cetățeni și firme, pentru că amplifică 

oportunitățile economice și sociale și este 

un instrument care poate stimula 

incluziunea și crea mai multe oportunități 

pentru zonele mai puțin dezvoltate din 

Uniune; 

Or. en 

 

Amendamentul   67 
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Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Carlos Coelho, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Bușoi 

 

Proiect de aviz 

Punctul 7 c (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 7c. așteaptă cu nerăbdare un mediu de 

rețea cu adevărat convergent, în care 

comunicațiile cu fir și fără fir să utilizeze 

o infrastructură comună, conducând 

către o societate în rețea consolidată, 

precum în cazul automobilelor fără șofer, 

al e-comerțului, al muncii la distanță și al 

e-agriculturii - motto-ul agriculturii 

tehnologice în secolului 21 fiind „să 

producem mai mult cu mai puțin”; 

Or. en 

 

Amendamentul   68 

Julia Reda 

 

Proiect de aviz 

Punctul 8 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

8. subliniază faptul că, conform 

Comisiei, planul de acțiune pentru 

implementarea tehnologiei 5G pe teritoriul 

UE are „potențialul de a crea două 

milioane de locuri de muncă”, în ciuda 

creșterii actuale constante, dar reduse, și a 

ratelor ridicate ale șomajului, mai ales în 

rândul tinerilor; 

8. subliniază că, conform Comisiei, 

planul de acțiune pentru implementarea 

tehnologiei 5G pe teritoriul UE are 

„potențialul de a crea două milioane de 

locuri de muncă”, în ciuda creșterii actuale 

constante, dar reduse, și a ratelor ridicate 

ale șomajului, mai ales în rândul tinerilor; 

reamintește că, pentru a atinge acest 

obiectiv, trebuie să se ia în considerare 

mai mulți factori din amonte și din aval, 

inclusiv accesibilitatea pentru 

consumatori, oferta și cererea de aplicații, 

efectele de închidere în ceea ce privește 

„ecosistemele” de echipamente și 

aplicații, beneficiile orizontale și 

eventualul impact negativ asupra altor 

sectoare; 
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Or. en 

 

Amendamentul   69 

Vicky Ford 

 

Proiect de aviz 

Punctul 8 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

8. subliniază faptul că, conform 

Comisiei, planul de acțiune pentru 

implementarea tehnologiei 5G pe teritoriul 

UE are „potențialul de a crea două 

milioane de locuri de muncă”, în ciuda 

creșterii actuale constante, dar reduse, și a 

ratelor ridicate ale șomajului, mai ales în 

rândul tinerilor; 

8. subliniază faptul că, conform 

Comisiei, planul de acțiune pentru 

implementarea tehnologiei 5G pe teritoriul 

UE are „potențialul de a crea două 

milioane de locuri de muncă”, în ciuda 

creșterii actuale constante, dar reduse, și a 

ratelor ridicate ale șomajului, mai ales în 

rândul tinerilor; îndeamnă Comisia să se 

concentreze pe investiții în programele 

existente de sprijinire a sectorului TIC, 

cum ar fi Orizont 2020, precum și în alte 

parteneriate de tip public-privat care sunt 

disponibile pentru proiectele în materie de 

conectivitate; 

Or. en 

 

Amendamentul   70 

Renato Soru 

 

Proiect de aviz 

Punctul 8 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

8. subliniază faptul că, conform 

Comisiei, planul de acțiune pentru 

implementarea tehnologiei 5G pe teritoriul 

UE are „potențialul de a crea două 

milioane de locuri de muncă”, în ciuda 

creșterii actuale constante, dar reduse, și 

a ratelor ridicate ale șomajului, mai ales 

în rândul tinerilor; 

8. subliniază faptul că, conform 

Comisiei, planul de acțiune pentru 

implementarea tehnologiei 5G pe teritoriul 

UE are „potențialul de a sprijini crearea a 

peste două milioane de locuri de muncă”, 

prin îmbunătățirea serviciilor și 

contribuind la dezvoltarea și la realizarea 

aplicațiilor comerciale ale noilor 

tehnologii; subliniază că dezvoltarea 

rapidă a tehnologiei 5G și a societății 
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gigabiților este necesară, dar nu 

suficientă pentru a garanta că Europa va 

putea să beneficieze pe deplin de 

oportunitățile sectorului digital; 

Or. en 

 

Amendamentul   71 

Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Proiect de aviz 

Punctul 8 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

8. subliniază faptul că, conform 

Comisiei, planul de acțiune pentru 

implementarea tehnologiei 5G pe teritoriul 

UE are „potențialul de a crea două 

milioane de locuri de muncă”, în ciuda 

creșterii actuale constante, dar reduse, și 

a ratelor ridicate ale șomajului, mai ales în 

rândul tinerilor; 

8. subliniază faptul că, conform 

Comisiei, planul de acțiune pentru 

implementarea tehnologiei 5G pe teritoriul 

UE are „potențialul de a crea două 

milioane de locuri de muncă”, ceea ce ar 

putea stimula economia europeană și ar 

putea combate ratele ridicate ale 

șomajului, mai ales în rândul tinerilor; 

Or. en 

 

Amendamentul   72 

Renato Soru 

 

Proiect de aviz 

Punctul 8 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 8a. sprijină dezvoltarea rapidă a 

conexiunilor de mare viteză de ordinul 

gigabiților în locuri de importanță majoră 

cum ar fi școlile, clădirile autorităților 

publice și parcurile comerciale, precum și 

dezvoltarea rapidă a tehnologiei 5G în 

orașe; consideră că Comisia ar trebui să 

sprijine planuri mai ambițioase în acest 

domeniu pentru a permite actorilor din 

domeniul economic și al educației să aibă 
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acces la tehnologii de ultimă generație; 

Or. en 

 

Amendamentul   73 

Maria Grapini 

 

Proiect de aviz 

Punctul 8 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 8a. subliniază faptul că inițiativa 

privind parteneriatul public-privat 5G 

(”5G PPP”) ar avea o contribuție 

importantă pentru a sprijini industria 

europeană în a face față cu succes pe 

piața globală și în a deschide noi 

oportunități de inovare; 

Or. ro 

 

Amendamentul   74 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Carlos Coelho, Philippe 

Juvin, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Bușoi 

 

Proiect de aviz 

Punctul 8 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 8a. solicită depășirea utilizării unor 

indicatori pur economici pentru a măsura 

impactul tehnologiei și completarea 

imaginii cu indicatori socioeconomici; 

Or. en 

 

Amendamentul   75 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Bușoi 
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Proiect de aviz 

Punctul 9 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

9. ia act de necesitatea de a colabora 

puternic cu toate părțile interesate, de la 

instituțiile UE, la statele membre, de la 

sectorul privat, la societatea civilă, pentru a 

forma o viziune comună, care are la bază 

ideea că tehnologiile și comunicațiile 

digitale au capacitatea de a crea o viață mai 

bună pentru noi toți; 

9. ia act de necesitatea de a colabora 

puternic cu toate părțile interesate, de la 

instituțiile UE, la statele membre, de la 

sectorul privat, la societatea civilă, pentru a 

forma o viziune comună, care are la bază 

ideea că tehnologiile și comunicațiile 

digitale au capacitatea de a crea o viață mai 

bună pentru noi toți; de exemplu, în 

prezent costurile medicale cresc foarte 

mult, iar populația Europei îmbătrânește: 

tehnologia are potențialul de a contribui 

la restructurarea modelului nostru 

medical, de la tratament, la prevenire; 

Or. en 

 

Amendamentul   76 

Lambert van Nistelrooij 

 

Proiect de aviz 

Punctul 9 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

9. ia act de necesitatea de a colabora 

puternic cu toate părțile interesate, de la 

instituțiile UE, la statele membre, de la 

sectorul privat, la societatea civilă, pentru a 

forma o viziune comună, care are la bază 

ideea că tehnologiile și comunicațiile 

digitale au capacitatea de a crea o viață mai 

bună pentru noi toți; 

9. ia act de necesitatea de a colabora 

puternic cu toate părțile interesate, de la 

instituțiile UE, la statele membre, de la 

sectorul privat, la societatea civilă, pentru a 

forma o viziune comună, care are la bază 

ideea că tehnologiile și comunicațiile 

digitale au capacitatea de a crea o viață mai 

bună pentru noi toți; de exemplu, în timp 

ce costurile medicale cresc foarte mult, iar 

populația Europei îmbătrânește, 

tehnologia are potențialul de a contribui 

la restructurarea modelului nostru 

medical, de la tratament, la prevenire și de 

a face ca serviciile medicale să rămână la 

un nivel accesibil; 

Or. en 
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Amendamentul   77 

Julia Reda 

 

Proiect de aviz 

Punctul 9 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

9. ia act de necesitatea de a colabora 

puternic cu toate părțile interesate, de la 

instituțiile UE, la statele membre, de la 

sectorul privat, la societatea civilă, pentru a 

forma o viziune comună, care are la bază 

ideea că tehnologiile și comunicațiile 

digitale au capacitatea de a crea o viață mai 

bună pentru noi toți; 

9. ia act de necesitatea de a colabora 

puternic cu toate părțile interesate, de la 

instituțiile UE, la statele membre, de la 

sectorul privat, la societatea civilă, 

recunoscând în special cerințele actorilor 

din societatea civilă cu privire la situația 

financiară și nevoia lor de personal, 

pentru a forma o viziune comună, care are 

la bază ideea că tehnologiile și 

comunicațiile digitale au capacitatea de a 

crea o viață mai bună pentru noi toți; 

Or. en 

 

Amendamentul   78 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, 

Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Proiect de aviz 

Punctul 9 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

9. ia act de necesitatea de a colabora 

puternic cu toate părțile interesate, de la 

instituțiile UE, la statele membre, de la 

sectorul privat, la societatea civilă, pentru a 

forma o viziune comună, care are la bază 

ideea că tehnologiile și comunicațiile 

digitale au capacitatea de a crea o viață mai 

bună pentru noi toți; 

9. ia act de necesitatea de a colabora 

puternic cu toate părțile interesate, de la 

instituțiile UE, la statele membre și 

regiunile europene, de la sectorul privat, la 

societatea civilă, pentru a forma o viziune 

comună, care are la bază ideea că 

tehnologiile și comunicațiile digitale au 

capacitatea de a crea o viață mai bună 

pentru noi toți; 

Or. en 
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Amendamentul   79 

Vicky Ford 

 

Proiect de aviz 

Punctul 9 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

9. ia act de necesitatea de a colabora 

puternic cu toate părțile interesate, de la 

instituțiile UE, la statele membre, de la 

sectorul privat, la societatea civilă, pentru a 

forma o viziune comună, care are la bază 

ideea că tehnologiile și comunicațiile 

digitale au capacitatea de a crea o viață mai 

bună pentru noi toți; 

9. ia act de necesitatea de a colabora 

puternic cu toate părțile interesate, de la 

instituțiile UE, la statele membre, de la 

sectorul privat și industrie, la societatea 

civilă, pentru a forma o viziune comună, 

care are la bază ideea că tehnologiile și 

comunicațiile digitale au capacitatea de a 

crea o viață mai bună pentru noi toți; 

Or. en 

 

Amendamentul   80 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Bușoi, 

Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Proiect de aviz 

Punctul 9 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 9a. recomandă Comisiei să introducă 

o evaluare anuală a progreselor și să 

elaboreze rapoarte și recomandări privind 

planul de acțiune pentru 5G și să 

informeze Parlamentul cu privire la 

rezultate; 

Or. en 

 

Amendamentul   81 

Julia Reda 

 

Proiect de aviz 

Punctul 10 
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Proiectul de aviz Amendamentul 

10. își reafirmă convingerea că o piață 

internă mai puternică și mai dinamică 

poate fi atinsă doar printr-o creștere 

economică substanțială și un nivel mai 

ridicat al ocupării forței de muncă, precum 

și convingerea că finalizarea unei pieței 

unice digitale prospere reprezintă modul 

cel mai rapid de a obține creștere 

economică și locuri de muncă noi și de 

calitate. 

10. își reafirmă convingerea că o piață 

internă mai puternică și mai dinamică 

poate fi atinsă doar printr-o creștere 

economică substanțială, competiție și un 

nivel mai ridicat al ocupării forței de 

muncă prin intermediul unor actori 

competitivi, precum și convingerea că 

finalizarea unei pieței unice prospere 

reprezintă modul cel mai rapid de a obține 

creștere economică și locuri de muncă noi 

și de calitate. 

Or. en 

 

Amendamentul   82 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, 

Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Proiect de aviz 

Punctul 10 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

10. își reafirmă convingerea că o piață 

internă mai puternică și mai dinamică 

poate fi atinsă doar printr-o creștere 

economică substanțială și un nivel mai 

ridicat al ocupării forței de muncă, precum 

și convingerea că finalizarea unei pieței 

unice digitale prospere reprezintă modul 

cel mai rapid de a obține creștere 

economică și locuri de muncă noi și de 

calitate. 

10. își reafirmă convingerea că o piață 

internă mai puternică și mai dinamică 

poate fi atinsă doar printr-o creștere 

economică substanțială și sustenabilă și un 

nivel mai ridicat al ocupării forței de 

muncă, precum și convingerea că 

finalizarea unei pieței unice digitale 

prospere reprezintă modul cel mai rapid de 

a obține creștere economică și locuri de 

muncă noi și de calitate. 

Or. en 

 

Amendamentul   83 

Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Proiect de aviz 

Punctul 10 
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Proiectul de aviz Amendamentul 

10. își reafirmă convingerea că o piață 

internă mai puternică și mai dinamică 

poate fi atinsă doar printr-o creștere 

economică substanțială și un nivel mai 

ridicat al ocupării forței de muncă, precum 

și convingerea că finalizarea unei pieței 

unice digitale prospere reprezintă modul 

cel mai rapid de a obține creștere 

economică și locuri de muncă noi și de 

calitate. 

10. își reafirmă convingerea că o piață 

internă mai puternică și mai dinamică 

poate fi atinsă doar printr-o creștere 

economică substanțială și un nivel mai 

ridicat al ocupării forței de muncă, precum 

și convingerea că finalizarea unei pieței 

unice digitale prospere reprezintă modul 

cel mai rapid de a obține creștere 

economică și locuri de muncă noi. 

Or. en 

 


