
 

PA\1114287RO.docx  PE597.470v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

Parlamentul European 
2014-2019  

 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 
 

2016/2305(INI) 

13.1.2017 

PROIECT DE AVIZ 

al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor 

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie 

referitor la conectivitatea la internet pentru creștere, competitivitate și 

coeziune: societatea europeană a gigabiților și tehnologia 5G 

(2016/2305(INI)) 

Raportor pentru aviz: Antonio López-Istúriz White 

 



 

PE597.470v01-00 2/4 PA\1114287RO.docx 

RO 

PA_NonLeg 



 

PA\1114287RO.docx 3/4 PE597.470v01-00 

 RO 

SUGESTII 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 

cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

 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;

 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 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; 

 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; 

 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;

 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;

 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 
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standardelor 5G globale inițiale până la sfârșitul anului 2019, permițând astfel o lansare 

comercială promptă a tehnologiei 5G;

 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;

 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; 

 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.


