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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Odată cu începutul unei noi ere în ceea ce privește transporturile, adevărata provocare pentru 

autoritățile locale nu va fi de a reinventa roata, ci de a găsi noi modalități de a îmbunătăți 

serviciile în raport cu nevoile de mobilitate ale cetățenilor în timp real. Digitalizarea introduce 

modificări structurale semnificative ale sistemelor de transport și comunitățile încep să 

exploreze diferite aspecte precum datele și informațiile despre călătorii, planificarea rețelei, 

eliberarea biletelor sau calitatea serviciilor, pe baza unei noi filozofii în centrul căreia se află 

utilizatorul. 

În acest context, propunerea Comisiei privind conectivitatea fără fir locală gratuită în spațiile 

vieții sociale este atât oportună, cât și necesară, oferind furnizorilor noi posibilități de a-și 

îmbunătăți serviciile. În același timp, propunerea oferă mecanismul prin care sectorul privat și 

cel public pot coopera deschis și eficient, în conformitate cu principiile colaborării și cu 

scopul final de a îmbunătăți serviciile. 

În ceea ce privește urbaniștii și autoritățile publice responsabile de transporturi, instalarea 

punctelor Wi-Fi gratuite va permite o mai bună punere în context a tiparelor de mobilitate 

actuale, în special atunci când instrumentele tradiționale precum statisticile se pot dovedi a fi 

insuficiente. Datele colectate vor fi utilizate pentru evaluarea politicilor și serviciilor 

existente, asigurând un feedback în timp real privind alegerile de călătorie ale oamenilor, însă 

sprijinind totodată investițiile cu obiective specifice. La modul general, autoritățile vor putea 

crea drumuri mai sigure, vor putea optimiza traseele de transport, vor putea reduce costurile 

legate de infrastructură și vor putea reduce disconfortul generat de congestie și poluare. 

Pentru consumatori, disponibilitatea punctelor Wi-Fi gratuite va însemna un grad mai ridicat 

de conectivitate și flexibilitate, deoarece vor beneficia nu doar de o utilizare mai optimă a 

timpului lor, ci și de o gamă mai bună de servicii de transport public. În același timp, pentru 

turiști, Wifi4EU ar însemna un acces sporit și informații mai bune în locul de destinație. 

Cu toate acestea, propunerea ambițioasă prezentată de Comisia Europeană trebuie să fie 

susținută de dispoziții care vor asigura atât criterii clare pentru selecția beneficiarilor, cât și 

continuitate dincolo de durata de viață propusă a proiectelor. În plus, este important ca 

fondurile alocate pentru implementarea punctelor de acces (hotspots) să nu se limiteze doar la 

creșterea vizibilității UE, ci să contribuie la acoperirea necesităților de conectivitate reale. 

În general, raportoarea optează pentru sprijinirea propunerii Comisiei, cu mențiunea că 

inițiativa ar trebui extinsă pentru a include serviciile de transport local și siturile turistice. 

Astfel s-ar spori eficiența transporturilor în cadrul comunităților, oferindu-se totodată servicii 

de înaltă calitate consumatorilor. Totuși, în lipsa unui studiu de impact și ținând seama de 

fondurile reduse care sunt puse la dispoziție, raportoarea recomandă Comisiei să stabilească 

criterii clare pentru selectarea comunităților care vor putea beneficia de această inițiativă și să 

asigure un control riguros al tuturor proiectelor pentru care se solicită finanțare. 
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AMENDAMENTE 

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 

competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul   1 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Printre măsurile menite să susțină 

viziunea asupra conectivității la nivel 

european, comunicarea promovează 

desfășurarea de puncte de acces fără fir 

locale prin simplificarea procedurilor de 

planificare și reducerea obstacolelor de 

reglementare. Astfel de puncte de acces, 

inclusiv cele aferente furnizării altor 

servicii publice sau de natură 

necomercială, pot avea o contribuție 

importantă la îmbunătățirea rețelelor 

actuale de comunicații fără fir și la 

desfășurarea viitoarelor generații de rețele 

de comunicații fără fir prin facilitarea unei 

acoperiri mai granulare în conformitate cu 

necesitățile în evoluție. 

(2) Printre măsurile menite să susțină 

viziunea asupra conectivității la nivel 

european, comunicarea promovează 

desfășurarea de puncte de acces fără fir 

locale prin simplificarea procedurilor de 

planificare și reducerea obstacolelor de 

reglementare. Astfel de puncte de acces, 

inclusiv cele aferente furnizării altor 

servicii publice sau de natură 

necomercială, pot avea o contribuție 

importantă la îmbunătățirea rețelelor 

actuale de comunicații fără fir și la 

desfășurarea viitoarelor generații de rețele 

de comunicații fără fir prin facilitarea unei 

acoperiri mai granulare în conformitate cu 

necesitățile viitoare. Aceste puncte de 

acces pot fi integrate într-o rețea 

europeană cu un sistem de autentificare 

unic, în conformitate cu Regulamentul 

(UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului1a. 

 _________________ 

 1a. Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal 

și privind libera circulație a acestor date și 

de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția 

datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1) 

 

Amendamentul   2 
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Propunere de regulament 

Considerentul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Politicile UE care urmăresc să 

promoveze infrastructura de internet și 

utilizarea eficientă a spectrului pentru 

conexiuni fără fir și care urmăresc să 

crească conectivitatea cetățenilor 

europeni permițând accesul mai ușor la 

internet ar trebui să promoveze conceptul 

de „internet al obiectelor” (IoT), 

acordând o atenție deosebită potențialului 

său de inovare în domeniul creșterii și de 

îmbunătățire a aplicațiilor și a serviciilor 

legate de sistemele de transport public. 

 

Amendamentul   3 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Ca urmare a comunicării care 

definește viziunea europeană a 

conectivității la internet pentru piața unică 

digitală și pentru a promova incluziunea 

digitală, Uniunea ar trebui să sprijine în 

mod specific furnizarea conectivității fără 

fir locale gratuite în spațiile vieții sociale 

locale, inclusiv în spațiile în aer liber 

accesibile publicului larg. Un astfel de 

sprijin nu este în prezent acoperit prin 

Regulamentele (UE) nr. 1316/201315 și 

(UE) nr. 283/201416. 

(3) Ca urmare a comunicării care 

definește viziunea europeană a 

conectivității la internet pentru piața unică 

digitală și pentru a promova incluziunea 

digitală, Uniunea ar trebui să sprijine în 

mod specific furnizarea conectivității fără 

fir locale libere, sigure și securizate, 

gratuite și fără restricții, în spațiile vieții 

sociale locale, inclusiv în spațiile în aer 

liber accesibile publicului larg, precum și 

în spațiile și vehiculele pentru transportul 

public. Un astfel de sprijin nu este în 

prezent acoperit prin Regulamentele (UE) 

nr. 1316/201315 și (UE) nr. 283/201416. 

_________________ _________________ 

15 Regulamentul (UE) nr. 1316/20136 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 11 decembrie 2013 de instituire a 

Mecanismului pentru Interconectarea 

Europei, de modificare a Regulamentului 

(UE) nr. 913/2010 și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) 

15 Regulamentul (UE) nr. 1316/20136 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 11 decembrie 2013 de instituire a 

Mecanismului pentru Interconectarea 

Europei, de modificare a Regulamentului 

(UE) nr. 913/2010 și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) 
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nr. 67/2010, JO L 348, 20.12.2013, p. 129, 

astfel cum a fost modificat ultima dată prin 

Regulamentul (UE) 2015/1017 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 25 iunie 2015, JO L 169, 1.7.2015, p. 

1. 

nr. 67/2010, JO L 348, 20.12.2013, p. 129, 

astfel cum a fost modificat ultima dată prin 

Regulamentul (UE) 2015/1017 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 25 iunie 2015, JO L 169, 1.7.2015, p. 

1. 

16 Regulamentul (UE) nr. 283/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 11 martie 2014 privind o serie de 

orientări pentru rețelele transeuropene din 

domeniul infrastructurii de telecomunicații 

și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE, 

JO L 86, 21.3.2014, p. 14. 

16 Regulamentul (UE) nr. 283/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 11 martie 2014 privind o serie de 

orientări pentru rețelele transeuropene din 

domeniul infrastructurii de telecomunicații 

și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE, 

JO L 86, 21.3.2014, p. 14. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Acest tip de sprijin ar trebui să 

încurajeze entitățile cu misiune de serviciu 

public, cum sunt autoritățile publice și 

furnizorii de servicii publice, să ofere 

conectivitate fără fir locală gratuită ca un 

serviciu auxiliar față de misiunea lor de 

serviciu public, astfel încât se asigure 

capacitatea comunităților locale de a 

beneficia de internet de foarte mare viteză 

în bandă largă în spațiile de viață socială. 

Astfel de entități ar putea include 

municipalități și alte autorități publice 

locale, biblioteci și spitale. 

(4) Acest tip de sprijin ar trebui să 

încurajeze entitățile cu misiune de serviciu 

public, în special la nivel local și regional, 

cum sunt autoritățile publice și furnizorii 

de servicii publice, să ofere conectivitate 

fără fir locală liberă, gratuită și fără 

restricții, ca un serviciu auxiliar față de 

misiunea lor de serviciu public, astfel încât 

să asigure capacitatea comunităților locale 

de a beneficia de internet de foarte mare 

viteză în bandă largă în spațiile de viață 

socială. Astfel de entități ar putea include 

municipalități și alte autorități publice 

locale, biblioteci și spitale, centre 

medicale, școli, aziluri de bătrâni, 

orfelinate, servicii și infrastructuri de 

transport public - cum ar fi stațiile și 

terminalele, servicii legate de turism și 

alte entități de interes deosebit pentru 

comunitatea locală și cetățenii săi. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Conectivitatea fără fir locală este 

calificată drept „gratuită” doar atunci 

când este furnizată fără o remunerație 

corespunzătoare, fie prin plată directă, fie 

prin alt tip de plată, inclusiv publicitate și 

furnizarea de date cu caracter personal, dar 

fără a se limita la acestea. 

(5) Conectivitatea fără fir locală ar 

trebui să fie considerată gratuită și fără 

restricții doar atunci când este furnizată 

fără o remunerație corespunzătoare, fie 

prin plată directă, fie prin alt tip de plată, 

inclusiv publicitate și furnizarea de date cu 

caracter personal, dar fără a se limita la 

acestea. 

 

Amendamentul   6 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Pentru a se garanta succesul 

acestei inițiative și vizibilitatea acțiunii 

Uniunii Europene în acest domeniu, 

Comisia trebuie să se asigure că entitățile 

care pun în aplicare proiecte în cadrul 

acestei inițiative și utilizatorii sunt corect 

informați cu privire la disponibilitatea 

serviciilor și să scoată în evidență faptul 

că UE a acordat finanțare. 

 

Amendamentul   7 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Având în vedere obiectivul său 

specific și natura sa orientată către 

necesitățile locale, intervenția ar trebui 

identificată ca un proiect distinct de interes 

comun în sectorul telecomunicațiilor în 

sensul Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 

și (UE) nr. 283/2014. 

(6) Având în vedere obiectivul său 

specific și natura sa orientată către 

necesitățile locale, în special din zonele 

mai puțin dezvoltate sau care au nevoie în 

mai mare măsură de conectivitate, 

intervenția ar trebui identificată ca un 

proiect distinct de interes comun în 

sectorul telecomunicațiilor în sensul 

Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și 

(UE) nr. 283/2014. 
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Amendamentul   8 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Având în vedere natura 

necomercială a acestei intervenții și 

anvergura redusă a proiectelor individuale 

anticipate, sarcina administrativă ar trebui 

să fie limitată la minim. Prin urmare, 

intervenția ar trebui să fie pusă în aplicare 

prin cele mai potrivite forme de asistență 

financiară, în special prin granturi, 

disponibile în temeiul Regulamentului 

financiar, acum sau în viitor. Intervenția nu 

ar trebui să se bazeze pe instrumente 

financiare. 

(8) Având în vedere natura 

necomercială a acestei intervenții și 

anvergura redusă a proiectelor individuale 

anticipate, sarcina administrativă ar trebui 

să fie limitată la minim. Acest lucru ar 

trebui realizat prin simplificarea 

procedurii de planificare și prin relaxarea 

obligațiilor de reglementare. Prin urmare, 

intervenția ar trebui să fie pusă în aplicare 

prin cele mai potrivite forme de asistență 

financiară, în special prin granturi, 

disponibile în temeiul Regulamentului 

financiar, acum sau în viitor. Intervenția nu 

ar trebui să se bazeze pe instrumente 

financiare. 

 

Amendamentul   9 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Având în vedere domeniul de 

aplicare restrâns al fiecăruia dintre punctele 

de acces fără fir locale și valoarea mică a 

proiectelor individuale în cauză, se 

anticipează că punctele de acces care 

beneficiază de asistență financiară în 

temeiul prezentului regulament nu ar urma 

să concureze cu ofertele comerciale. Pentru 

a garanta că o astfel de asistență financiară 

nu denaturează în mod nejustificat 

concurența, nu elimină investițiile private 

și nu descurajează investițiile din partea 

operatorilor privați, intervenția ar trebui să 

se limiteze la proiecte care să nu se 

suprapună peste ofertele publice sau 

private deja existente cu caracteristici 

similare din aceeași zonă. Acest fapt nu ar 

trebui să excludă acordarea unui sprijin 

(9) Având în vedere domeniul de 

aplicare restrâns al fiecăruia dintre punctele 

de acces fără fir locale și valoarea mică a 

proiectelor individuale în cauză, se 

anticipează că punctele de acces care 

beneficiază de asistență financiară în 

temeiul prezentului regulament nu ar urma 

să concureze cu ofertele comerciale. Pentru 

a garanta că o astfel de asistență financiară 

nu denaturează în mod nejustificat 

concurența, nu elimină investițiile private 

și nu descurajează investițiile din partea 

operatorilor privați, intervenția ar trebui să 

se limiteze la proiecte care să nu se 

suprapună peste ofertele publice sau 

private deja existente din aceeași zonă. 

Acest fapt nu ar trebui să excludă 

acordarea unui sprijin suplimentar din 
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suplimentar din surse publice sau private 

de finanțare pentru demersurile întreprinse 

în cadrul acestei inițiative. 

surse publice sau private de finanțare 

pentru demersurile întreprinse în cadrul 

acestei inițiative. Acest program ar trebui 

să fie compatibil cu programele 

operaționale naționale și regionale, în 

special cu cele finanțate din FEDR, și să 

fie complementar acestora, generând 

sinergii între ele. 

 

Amendamentul   10 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Pentru a se asigura furnizarea 

rapidă a conectivității în conformitate cu 

prezentul regulament, asistența financiară 

ar trebui să fie pusă în aplicare utilizând în 

cea mai mare măsură posibilă instrumente 

online care să permită transmiterea rapidă 

și tratarea cererilor și să sprijine 

implementarea, monitorizarea și auditarea 

punctelor de acces fără fir locale instalate. 

(10) Pentru a se asigura furnizarea 

rapidă a conectivității în conformitate cu 

prezentul regulament, asistența financiară 

ar trebui să fie pusă în aplicare printr-o 

procedură administrativă raționalizată 

utilizând documentație standardizată în 

cea mai mare măsură posibilă, utilizând 

atât instrumente online, cât și alte 

instrumente convenționale care să permită 

transmiterea rapidă și tratarea cererilor și 

să sprijine implementarea, monitorizarea și 

auditarea punctelor de acces fără fir locale 

instalate. 

 

Amendamentul   11 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Având în vedere necesitățile în 

materie de conectivitate la internet în 

cadrul Uniunii și necesitatea stringentă de a 

promova rețele de acces care pot furniza, 

pe întreg teritoriul UE, o experiență 

internet de înaltă calitate pe bază de 

servicii de foarte mare viteză în bandă 

largă, este necesar să se facă eforturi în 

vederea unei distribuții echilibrate din 

punct de vedere geografic a asistenței 

(11) Având în vedere necesitățile în 

materie de conectivitate la internet în 

cadrul Uniunii și necesitatea stringentă de a 

promova rețele de acces care pot furniza, 

pe întreg teritoriul UE, o experiență 

internet de înaltă calitate pe bază de 

servicii de mare viteză în bandă largă, 

astfel cum sunt definite în comunicarea 

Comisiei din 14 septembrie 2016, 

intitulată „Conectivitate pentru o piață 



 

PE595.741v02-00 10/18 AD\1123087RO.docx 

RO 

financiare. unică digitală competitivă - către o 

societate europeană a gigabiților”, în care 

se stabilește drept obiectiv pentru 2025 ca 

toate gospodăriile europene să aibă acces 

la o conexiune internet de cel puțin 100 

Mbps, este necesar să se facă eforturi în 

vederea unei distribuții echilibrate din 

punct de vedere regional a asistenței 

financiare, inclusiv în zonele îndepărtate 

și transfrontaliere, care deseori suferă de 

lipsa de acoperire privată a rețelei, 

promovându-se principiul accesului 

universal al cetățenilor la beneficiile 

societății informaționale, acordând o 

atenție deosebită zonelor rurale, 

ultraperiferice, insulare, de frontieră și 

montane. 

 

Amendamentul   12 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) În conformitate cu articolul 349 

din TFUE, în legătură cu distribuția 

geografică echilibrată, ar trebui să se ia 

în considerare măsuri specifice pentru 

regiunile ultraperiferice, având în vedere 

depărtarea acestora și costurile aferente 

accesului la internet și la serviciile în 

bandă largă de mare viteză. 

 

 

Amendamentul   13 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11b) Dată fiind importanța nevoilor de 

conectivitate în cadrul Uniunii Europene, 

este important ca Comisia să dezvolte o 

strategie pe termen lung pentru instalarea 
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punctelor de acces fără fir care să 

garanteze continuitatea programului și 

după cei trei ani propuși, asigurând 

totodată că infrastructurile create nu vor 

fi folosite în scop comercial după 

încheierea perioadei de finanțare și că nu 

sunt acceptate proiecte pentru perioade 

mai scurte de trei ani. 

 

Amendamentul   14 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 c (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11c) De asemenea, având în vedere 

caracterul necomercial al intervenției, 

Comisia și statele membre trebuie să se 

asigure că infrastructurile dezvoltate nu 

sunt utilizate în niciun scop comercial 

după expirarea perioadei de finanțare. 

 

Amendamentul   15 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b 

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 

Articolul 7 – alineatul 4 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) acțiunile în domeniul furnizării de 

conectivitate fără fir locală gratuită în 

comunitățile locale sunt finanțate prin 

granturi sau prin forme de asistență 

financiară, altele decât instrumentele 

financiare. 

(c) acțiunile în domeniul furnizării de 

conectivitate fără fir locală gratuită și fără 

restricții, precum și sigură și securizată în 

comunitățile locale sunt finanțate prin 

granturi sau prin forme de asistență 

financiară, altele decât instrumentele 

financiare. 

 

Amendamentul   16 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 

Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Acțiunile în domeniul furnizării de 

conectivitate fără fir locală gratuită în 

comunitățile locale sunt finanțate prin 

asistența financiară din partea Uniunii care 

acoperă până la 100 % din costurile 

eligibile, fără a se aduce atingere 

principiului cofinanțării. 

Acțiunile în domeniul furnizării de 

conectivitate fără fir locală gratuită și 

sigură în comunitățile locale sunt finanțate 

prin asistența financiară din partea Uniunii 

care acoperă până la 100 % din costurile 

eligibile, fără a se aduce atingere 

principiului cofinanțării. 

(Protecția datelor este esențială, prin urmare, conexiunea la internet, în afară de a fi 

gratuită, trebuie să fie și sigură.) 

 

Amendamentul   17 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) nr. 283/2014 

Articolul 2 – alineatul 2 – litera h 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) «punct de acces fără fir local » 

înseamnă un echipament de mică putere, de 

dimensiune redusă și cu o rază mică de 

acțiune, care utilizează în mod neexclusiv 

spectrul de frecvențe radio pentru care 

condițiile de disponibilitate și de utilizare 

eficientă în acest scop sunt armonizate la 

nivelul Uniunii și care permite utilizatorilor 

accesul fără fir la o rețea de comunicații 

electronice. 

(h) «punct de acces fără fir local » 

înseamnă un echipament de mică putere, de 

dimensiune redusă și cu o rază mică de 

acțiune, care utilizează în mod neexclusiv 

spectrul de frecvențe radio pentru care 

condițiile de disponibilitate și de utilizare 

eficientă în acest scop sunt armonizate la 

nivelul Uniunii și care permite utilizatorilor 

accesul fără fir local gratuit la o rețea de 

comunicații electronice. 

 

Amendamentul   18 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) nr. 283/2014 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) să sprijine furnizarea de conexiuni 

fără fir locale gratuite în comunitățile 

locale. 

(c) să sprijine furnizarea de conexiuni 

fără fir locale gratuite și sigure și 

securizate în comunitățile locale, care să 

garanteze o conexiune minimă de 100 
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Mbps sau, dacă nu este posibil, la viteza 

maximă disponibilă pe piață, urmând să 

fie incluse și servicii legate de mobilitatea 

sustenabilă. 

 

Amendamentul   19 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b 

Regulamentul (UE) nr. 283/2014 

Articolul 5 – alineatul  5 a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5a. Acțiunile care contribuie la 

proiectele de interes comun în domeniul 

furnizării de conectivitate fără fir locală 

gratuită în comunitățile locale sunt 

finanțate prin: 

5a. Acțiunile care contribuie la 

proiectele de interes comun în domeniul 

furnizării de conectivitate fără fir locală 

gratuită și sigură în comunitățile locale 

sunt finanțate prin: 

 

Amendamentul   20 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 

Regulamentul (UE) nr. 283/2014 

Articolul 6 – alineatul  8 a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

8a. Acțiunile care contribuie la 

proiectele de interes comun în domeniul 

furnizării de conectivitate fără fir locală 

gratuită în comunitățile locale trebuie să 

îndeplinească condițiile prevăzute în 

secțiunea 4 din anexă. 

8a. Acțiunile care contribuie la 

proiectele de interes comun în domeniul 

furnizării de conectivitate fără fir locală 

gratuită și sigură în comunitățile locale 

trebuie să îndeplinească condițiile 

prevăzute în secțiunea 4 din anexă. 

 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 

Regulamentul (UE) nr. 283/2014 

Anexă – secțiunea 4 – paragraful 1 –  paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Acțiunile menite să furnizeze conectivitate 

fără fir locală gratuită în spațiile vieții 

sociale locale, inclusiv spațiile în aer liber 

accesibile publicului larg, care joacă un rol 

important în viața publică a comunităților 

locale, sunt eligibile pentru a beneficia de 

asistență financiară. 

Acțiunile menite să furnizeze conectivitate 

fără fir locală gratuită, sigură și securizată 

în spațiile vieții sociale locale, inclusiv 

spațiile în aer liber accesibile publicului 

larg, care joacă un rol important în viața 

publică a comunităților locale, sunt 

eligibile pentru a beneficia de asistență 

financiară, aici fiind incluse și serviciile de 

transport public și siturile turistice. 

 

 

Amendamentul   22 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 

Regulamentul (UE) nr. 283/2014 

Anexă – secțiunea 4 – paragraful 1 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Asistența financiară se pune la dispoziția 

entităților cu misiune de serviciu public, 

cum ar fi autoritățile locale și furnizori de 

servicii publice locale care se angajează să 

furnizeze conectivitate fără fir locală 

gratuită prin instalarea unor puncte de 

acces fără fir locale. 

Asistența financiară se pune la dispoziția 

entităților cu misiune de serviciu public, 

cum ar fi autoritățile locale și furnizori de 

servicii publice locale care se angajează să 

furnizeze conectivitate fără fir locală 

gratuită, sigură și securizată prin instalarea 

unor puncte de acces fără fir locale sau în 

combinație cu implementarea unor 

servicii de transport public. 

 

Amendamentul   23 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 

Regulamentul (UE) nr. 283/2014 

Anexă – secțiunea 4 – paragraful 1 – paragraful  3 – punctul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

a. sunt gratuite, ușor accesibile și 

utilizează echipamente de ultimă generație, 

și 

a. sunt gratuite, sigure, ușor accesibile 

și utilizează echipamente de ultimă 

generație, și 
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Amendamentul   24 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 

Regulamentul (UE) nr. 283/2014 

Anexă – secțiunea 4 – paragraful 1 – paragraful  3 – punctul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) încurajează o mai bună integrare 

a comunităților locale în piața unică 

digitală și consolidează dezvoltarea 

serviciilor și aplicațiilor digitale 

inovatoare - oferite de IMM-uri locale și 

întreprinderi din domeniul transportului 

și turismului; 

 

Amendamentul   25 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 

Regulamentul (UE) nr. 283/2014 

Anexă – secțiunea 4 – paragraful 1 – paragraful 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Proiectele care repetă oferte deja existente, 

private sau publice, cu caracteristici 

similare, inclusiv în ceea ce privește 

calitatea, în aceeași zonă, nu sunt acoperite. 

Proiectele care repetă oferte deja existente, 

private sau publice, cu caracteristici 

similare, inclusiv în ceea ce privește 

calitatea, în aceeași zonă, sau proiectele 

care se suprapun cu astfel de oferte nu 

sunt acoperite. Punctele de acces fără fir 

locale finanțate în temeiul prezentului 

regulament acoperă în primul rând 

spațiile publice. 

 

Amendamentul   26 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 

Regulamentul (UE) nr. 283/2014 

Anexă – secțiunea 4 – paragraful 1 – paragraful 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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Bugetul disponibil se alocă într-o manieră 

echilibrată din punct de vedere geografic 

proiectelor care îndeplinesc condițiile 

menționate mai sus, având în vedere 

propunerile primite și pe baza principiului 

«primul venit, primul servit». 

Bugetul disponibil se alocă tuturor statelor 

membre într-o manieră echilibrată din 

punct de vedere geografic, acordând o 

atenție deosebită insulelor, regiunilor 

ultraperiferice (astfel cum se menționează 

la articolul 349 din TFUE), comunităților 

locale din regiuni montane, 

transfrontaliere, mai mici și rămase în 

urmă, proiectelor care îndeplinesc 

condițiile menționate mai sus, având în 

vedere propunerile primite. 
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