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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind crearea politicii europene privind serviciile de bandă largă
[2006/2273(INI)]

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor intitulată „O punte spre serviciile de 
bandă largă” (COM(2006)0129),

– având în vedere Raportul Forumului privind separaţia digitală, din 15 iulie 2005, privind 
accesul la sistemele de bandă largă şi asistenţa publică în zonele defavorizate,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliul European din primăvară „Punerea în 
aplicare a noii strategii de la Lisabona pentru creştere economică şi locuri de muncă” 
(COM(2006)0816) şi anexa aferentă,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor intitulată „Conectarea Europei la mare 
viteză: recentele progrese din domeniul comunicaţiilor electronice” (COM(2004)0061),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind reexaminarea cadrului de 
reglementare al Uniunii Europene pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice 
(COM(2006)0334),

– având în vedere Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 
2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii 
electronice (Directiva cadru)1,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor intitulată „i2010 - o societate 
informaţională europeană pentru creştere economică şi dezvoltare” (COM(2005)0229),

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor intitulată „i2010 - primul raport anual 
privind societatea informaţională europeană” (COM(2006)0215),

– având în vedere Decizia nr. 854/2005/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 
2005 privind elaborarea unui program comunitar multianual pentru promovarea unei utilizări 
mai sigure a internetului şi a noilor tehnologii on-line2,

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Linii directoare privind 
criteriile şi modalităţile de punere în aplicare a fondurilor structurale in sprijinul 
comunicaţiilor electronice”(SEC(2003)0895,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul 
  

1 JO L 108, 24.4.2002, p. 33.
2 JO L 149, 11.06.2005, p.1.
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Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor, intitulată „O abordare din perspectiva 
pieţei a gestionării spectrului de frecvenţe” (COM(2005)0400),

– având în vedere hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă din 30 ianuarie 2007 în cauza France 
Télécom SA împotriva Comisiei1 de a respinge în totalitate recursul France Télécom SA cu 
privire la decizia Comisiei din 2003 referitoare la preţurile excesive ale serviciilor de acces la 
internet bazate pe ADSL pentru publicul larg,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European, intitulată „O 
politică europeană prospectivă în domeniul spectrului de frecvenţe radio:  al doilea raport 
anual” [COM(2005)0411],

– având în vedere rezoluţia sa din 14 martie 2006 cu privire la Societatea informaţională 
europeană pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă2 , rezoluţia din 1 decembrie 2005 
privind reglementarea şi pieţele europene pentru comunicaţii electronice din Europa 20043 şi 
rezoluţia din 23 iunie 2005 privind societatea informaţională4,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, avizele Comisiei 
pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, avizul Comisiei pentru piaţa internă şi 
protecţia consumatorilor şi avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0000/2007),

A. întrucât apariţia internetului şi a tehnologiei de bandă largă au transformat economia globală, 
au integrat regiunile şi ţările, au creat o paradigmă dinamică în care cetăţenii, indiferent de 
locul în care trăiesc, au posibilităţi pe care nu le-au mai avut niciodată în ceea ce priveşte 
informaţia, comunicaţia, influenţa, participarea, consumul, viaţa profesională şi iniţiativa;

B. întrucât valoarea internetului şi a tehnologiei de bandă largă creşte exponenţial cu fiecare nou 
utilizator, ceea ce este esenţial dacă Europa va deveni o societate avansată bazată pe 
cunoaştere; 

C. întrucât în hotărârea sa menţionată mai sus din cauza France Télécom SA împotriva Comisiei, 
Tribunalul de Primă Instanţă a susţinut că natura creşterii rapide a sectorului de bandă largă nu 
a împiedicat aplicarea regulilor concurenţei; 

D. întrucât numărul liniilor de bandă largă s-a mărit de aproape două ori, iar numărul abonaţilor la 
serviciile de bandă largă s-a mărit de aproape patru ori în ultimii trei ani;  întrucât aceste 
progrese au fost determinate de piaţă şi sunt accentuate de jocul concurenţei, subliniindu-se, 
astfel, importanţa de a nu  perturba piaţa; 

E. întrucât în statele membre în care există o concurenţă mai ridicată pe piaţa de bandă largă  
serviciile de profil au un grad mai mare de acoperire,

1. subliniază oportunităţile care ar putea apărea în cazul unei pieţe interne cu aproape 500 de 
  

1 Cauza T-340/03 France Télécom SA v Comisia Comunităţilor Europene, 2007 ECR-0000.
2 Texte Adoptate, P6_TA (2006)0079.
3 OJ 285 E, 22.11.2006, p.143.
4 OJ C 133 E, 8.6.2006, p.140.



PR\657776RO.doc 5/14 PE 384.258v02-00

RO

milioane de persoane conectate la banda largă, prin crearea unei mase critice de utilizatori 
unică în lume, deschiderea de noi oportunităţi regiunilor, acordarea unei valori adăugate 
fiecărui utilizator, iar Europei, capacitatea de a deveni o economie de prim rang la nivel 
mondial, bazată pe cunoaştere; 

2. afirmă că o gamă de servicii electronice europene poate contribui la o mai bună integrare şi 
coeziune, precum şi la crearea unei pieţe electronice europene unice, prin utilizarea bandei 
largi, şi solicită ca acest domeniu să devină o prioritate specială pentru utilizarea fondurilor 
structurale şi rurale;

3. solicită ca fiecare şcoală şi centru educaţional din Uniunea Europeană să fie conectat la 
serviciile de bandă largă, pentru ca, în viitor, „nici un copil european să nu fie off-line”;

4. consideră că soluţia pentru eliminarea barierelor privind conectarea la serviciile de bandă largă 
o reprezintă tehnologia inovatoare şi subliniază faptul că noua tehnologie a permis regiunilor 
defavorizate să avanseze rapid, sărind multe faze de dezvoltare; 

5. subliniază faptul că noua tehnologie este, prin natura ei, cu mult mai accesibilă şi 
cuprinzătoare, oferind, astfel, posibilitatea unor servicii mai avansate; 

6. afirmă că dezvoltarea rapidă a bandei largi este crucială pentru dezvoltarea productivităţii 
europene şi pentru apariţia de întreprinderi noi şi mici care să fie lideri în diferite sectoare, 
precum cel al sănătăţii, al producţiei industriale şi al serviciilor financiare; 

7. subliniază faptul că Uniunea Europeană are rolul de a crea un mediu favorabil dezvoltării 
inovării şi introducerii de noi tehnologii, asigurând un cadru de reglementare care să 
favorizeze concurenţa şi utilizând fondurile corespunzătoare pentru a susţine infrastructura 
necesară, 

8. încurajează Comisia să verifice îndeaproape dacă cadrul de reglementare este corect pus în 
aplicare şi dacă regulile privind ajutorul de stat sunt aplicate ori de câte ori vor fi folosite 
fonduri structurale şi rurale pentru investiţiile privind banda largă şi să se asigure că finanţarea 
UE nu va favoriza societăţile deja prezente pe piaţă şi monopolurile;

9. subliniază faptul că finanţarea naţională şi finanţarea publică la nivelul Uniunii Europene ar 
trebui să fie neutre din punct de vedere al concurenţei şi să contribuie la investiţii durabile din 
punct de vedere comercial;  subliniază faptul că astfel de contracte ar trebui acordate prin 
licitaţii bazate pe concurenţă, nu acordate automat unei firme deja existente pe piaţă; 

10. accentuează faptul că infrastructura ar trebui oferită pe bază de acces egal, cu o structură de 
proprietate care să nu favorizeze un anumit furnizor de servicii; 

11. subliniază rolul cheie pe care îl are piaţa în extinderea şi dezvoltarea serviciilor inovative;  
subliniază, totuşi, faptul că este absolut necesar ca autorităţile de reglementare şi guvernele să 
acorde prioritate în acelaşi timp promovării concurenţei, măsurilor de sancţionarea abuzurilor 
de poziţie dominantă şi reducerii obstacolelor care împiedică intrarea pe piaţă, astfel încât 
piaţa să fie capabilă să pună în practică inovaţia;

12. subliniază nevoia de a combina neutralitatea tehnologică cu evitarea fragmentării, ceea ce va 
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încuraja autorităţile de reglementare europene să ofere soluţii noi şi să creeze, în acelaşi timp, 
condiţii prealabile stabile; 

13. subliniază faptul că dezvoltarea de avantaje competitive în zonele rurale depinde de noile 
utilizări inovatoare ale tehnologiilor de informaţie şi comunicare;

14. solicită UE şi statelor membre să respecte obiectivele Consiliului European de la Barcelona 
din 2003, şi anume să garanteze oferirea unor servicii publice de bandă largă corespunzătoare 
cetăţenilor europeni;

15. evidenţiază faptul că cunoştinţele în domeniul informatic reprezintă o bază indispensabilă 
pentru exploatarea oportunităţilor oferite de banda largă şi atrage atenţia asupra 
responsabilităţii educaţiei publice în această privinţă; 

16. accentuează importanţa standardelor libere, inter-operabile la nivel tehnic, juridic şi semantic 
pentru a face posibile economii de scară, pentru a asigura accesul liber nediscriminatoriu la 
societatea informaţională şi a promova punerea rapidă în practică a tehnologiilor; 

17. consideră că promovarea de către autorităţile publice, în cooperare cu întreprinderile, a 
aplicaţiilor şi serviciilor consolidate de accesul la bandă largă poate să contribuie la furnizarea 
eficientă de servicii guvernamentale şi poate oferi, în acelaşi timp, stimulente pentru accesul la 
bandă largă, ceea ce va favoriza stimularea ofertei; 

18. consideră că noua tehnologie oferă soluţii interesante şi ieftine pentru zonele rurale, deoarece 
conexiunile fără fir, comunicaţiile prin mobil şi satelit pot furniza accesul la banda largă 
zonelor care nu beneficiază, în mod normal, de reţele fixe;  constată că aceste aplicaţii noi de 
mare viteză stimulează cererea de spectru radio; 

19. solicită Comisiei să caute în mod activ sinergii substanţiale între propriile sale programe 
sectoriale, de exemplu cel de-al şaptelea Program-Cadru pentru cercetare, dezvoltare 
tehnologică şi activităţi de demonstrare şi Programul-Cadru privind competitivitatea şi 
inovaţia, incluzând, de asemenea, o mai bună coordonare cu programele internaţionale şi 
finanţarea provenind din fonduri de dezvoltare structurală şi rurală pentru dezvoltarea bandei 
largi; 

20. are în vedere faptul că, pe lângă forţele de pe piaţă, statele membre, şi în special regiunile şi 
municipalităţile lor, pot lua măsuri care să încurajeze piaţa de bandă largă în zonele 
defavorizate;  subliniază rolul pe care ar trebui să-l joace fondurile de dezvoltare structurală şi 
rurală în susţinerea regiunilor care promovează creşterea cererii în societatea informaţională;

21. îndeamnă Comisia să furnizeze informaţii şi statistici adecvate şi să evalueze impactul 
finanţării structurale şi rurale asupra pătrunderii serviciilor de bandă largă în regiunile asistate;

22. insistă, între altele, că asistenţa publică oferită infrastructurii de conectare în bandă largă 
trebuie să respecte principiul „neutralităţii tehnologiei”, nefavorizând a priori nici o tehnologie 
anume, şi nepunând limite alegerilor tehnologice ale regiunilor, evitând, în acelaşi timp, 
fragmentarea infrastructurii tehnice;

23. consideră că intervenţia publică sub formă de împrumuturi şi subvenţii, adesea pusă în aplicare 
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prin parteneriate de tip public-privat, ar putea fi consolidată în zonele defavorizate; 

24. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

The one thing we can truly know for certain about the future development of broadband and 
Internet is that we do not know how it will develop the next ten coming years, just that it will 
develop at least  as much as it has in the past decade. Ten years ago no one could have foreseen 
the radical development of Internet and Broadband that we have witnessed, just as no one could 
have understood the magnitude of the development that has transformed economies and global 
markets and turned traditional hierarchies up side down in a world where the individual is in the 
centre, be it regarding knowledge, information, media or science, as well as communication, trade 
and markets. The world today is a different one than that of yesterday.

Media and information is acting in a world where no real boundaries exist, where knowledge and 
opinions cannot be stopped or controlled. Knowledge, facts, products and services are available 
regardless of distance, making the physical dimension less important and the connections even 
more so. The new information and communication technologies have created services, products 
and markets of their own but have also fundamentally transformed traditional markets into global 
arenas allowing different services to converge. The societies that have been in the lead of this 
development have increased productivity dramatically at the same time as their citizens have been 
able to express opinions, demands and influence in a way that cannot make them inferior to 
anyone in this new era of knowledge and information.  

To be in the lead of this development will be crucial for Europe becoming the most competitive 
knowledge economy in the world, making use of the skills, demands, intellects, knowledge, 
experience, creativity, fantasy and visions of every individual citizen.

Europe can only become leading and stay that way if it allows for creativity, competition and new 
ideas in these areas. And it is obvious that the development and deployment of broadband is 
significantly slower where there is less competition, where incumbents decide on the pace and 
development of services.

The figures and tables provided in the annex provide useful hints as to what factors really matter 
for the deployment of broadband. OECD statistics show that broadband penetration is not directly 
correlated neither with population density nor with economic development. This supports the idea 
that distance and income are not the only determining factors for broadband penetration and that 
competition and innovation play a major role. This strong link between competition and 
penetration can also be observed in the Commission's services graph depicting infrastructure 
competition and penetration rate. The greater the offer of alternative access modes (cable, 
unbundled local loop, fibre) the higher the penetration rate (DK and FI are exceptions to this 
pattern). This trend is also apparent from ECTA's (new telecom entrants association) regulatory 
scorecard: countries that show a better record in implementing the broadband regulatory 
framework show in general higher penetration rates.

Hence a European policy for Broadband must support and enhance the opportunities of 
competition and innovations, making it absolutely normal for Europe's citizens to be connected 
and having the opportunity to choose between services and products.

The task of the Union is not to finance the deployment of Broadband. That is the task of the 
market being the speed of market driven development already high nowadays (see figures in 
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Annex). The policies of the Union and the funding must not distort the market, nor protect or 
favour incumbents or specific technologies. Rather the opposite is true, as the Union must provide 
for a creative and innovative environment that is the cornerstone for the development of 
technology which will develop in the future in ways and by means we cannot foresee at this point, 
simply pave the ground for.

While acknowledging the need for public intervention to accelerate coverage of under-served 
areas, it should respect better regulation principles and competition law. Public intervention may 
complement private investment but should never pre-empt private sector initiatives thereby 
distorting competition. The guidelines on criteria and modalities of use of structural funds for 
electronic communications published by the Commission in 2003 illustrate how to strike a balance 
between public support, regional development and competition requirements.

European Union policies must support a more rapid pace of innovation in this area, making 
Europe the most dynamic part of the world. Funding from the European Union must be based on 
the requirements of a level playing field, open for new entrants and all competitors as the most 
efficient way to achieve success. It must not aim to do what the market can do but contribute to 
the investments that otherwise could not be done and to the innovations that will keep Europe in 
the lead.

It is of a common European interest to have everyone connected to Broadband. The value that the 
net has for each of its users depends on the amount of other people connected. That gives way for 
the amount of service, knowledge and alternatives that can be provided for. When everyone in the 
EU has the opportunity to have access to Broadband, the internal market will be characterized by 
immediate communications, cross border integration as well as opportunities for everyone, 
regardless of wherever he or she might live.

The internal market in combination with Broadband accessible for all its citizens provides a base 
of 500 million people accessing and making use of services such as e-learning, e-health, e-
governance and e-trade. It is the convergence and distribution of services and knowledge that can 
make the goal of making Europe a leading knowledge economy in the worl a reality. That is an 
opportunity that must not be distorted by funding and policies that rather tend to support over-
aged structures instead of innovations, advancement and development.
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ANNEX

EU Broadband penetration rate, 1 July 2006
6,

75
%

7,
53

%

7,
85

%

8,
35

%

8,
42

%

11
,4

6% 12
,9

0%

12
,9

1%

13
,1

5%

13
,4

4% 15
,2

8% 16
,5

5% 17
,6

1% 18
,6

5%

19
,3

6% 20
,8

0% 22
,9

7% 24
,9

9%

29
,0

8%

29
,4

2%

14
,9

2%

2,
68

% 4,
00

%

3,
94

%

5,
85

%

6,
75

%

15
,2

3% 16
,6

6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

EL PL SK EU10 CY LV HU IE LT CZ SI MT PT IT ES EU25 AT DE EE EU15 LU FR UK BE SE FI NL DK

July 06

Source: Eurostat



PR\657776RO.doc 11/14 PE 384.258v02-00

RO

0

5

10

15

20

25

30

Den
mark

Neth
erl

an
ds

Ice
lan

d
Kore

a

Switz
erl

an
d

Finlan
d

Norw
ay

Swed
en

Can
ad

a

Unit
ed

 King
do

m

Belg
ium

Unit
ed

 Stat
es
Ja

pa
n

Lu
xe

mbo
urg

Aus
tria

Fra
nc

e

Aus
tra

lia

Germ
an

y
Spa

in
Ita

ly

Port
ug

al

New
 Zea

lan
d

Cze
ch

 R
ep

ubli
c

Ire
lan

d

Hun
ga

ry

Pola
nd

Turk
ey

Slov
ak Rep

ub
lic

Mex
ico

Gree
ce

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000
Broadband penetration (subscribers per 100 inhabitants, June 2006)
GDP per capita (USD PPP, 2004)

Simple correlation = 0.629

Broadband penetration GDP per capita

OECD broadband penetration and GDP per capita

Source : OECD



PE 384.258v02-00 12/14 PR\657776RO.doc

RO

Shares of DSL speeds (July 2004-January 2005)
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Rankings of countries according to Telecom legal framework (source ECTA)
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A. INSTITUTIONAL 
FRAMEWORK
A1 Implementation of NRF 6 16 10 1 6 10 16 10 2 2 6 10 10 10 6 2 2
A2 Speed of Process 1 7 7 11 1 7 11 15 4 1 15 11 17 11 4 4 7
A3 Transparency & 

Consultation 13 13 8 6 1 8 17 13 13 1 1 1 1 11 11 6 8
A4 Enforcement 16 16 12 6 12 6 12 1 4 12 6 10 11 1 1 6 4
A5 Scale of Resources 1 17 12 10 12 1 12 1 12 10 1 1 12 1 1 1 1
A6 Effectiveness of Appeal 

Procedure 11 15 3 6 11 1 16 11 3 10 7 11 7 3 9 17 1
A7 Independence 14 13 1 1 17 6 14 11 4 6 9 1 14 9 4 12 6
A8 Efficiency of NRA as 

Dispute Settlement Body 13 16 4 2 8 4 2 8 1 8 13 4 16 13 4 8 8
B. GENERAL MARKET ACCESS 
CONDITIONS
B1 General Access & Policy 

Procedures 7 2 9 2 2 9 9 9 9 7 2 2 17 15 15 9 1
B2 Accounting Separation 11 11 5 5 11 5 17 11 10 1 3 3 11 5 5 11 1
B3 Non-discrimination & 

Margin Squeeze 5 5 16 10 11 1 16 5 14 5 2 4 11 14 5 11 2
B4 Rights of Way & Facilities 

Sharing 13 9 5 3 3 5 1 16 9 5 13 1 11 13 17 5 11
B5 Numbering 14 8 15 1 1 12 6 12 8 11 8 1 17 15 4 6 4
B6 Frequencies 1 1 1 14 16 7 10 10 7 1 7 14 10 16 10 1 1
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C. EFFECTIVENESS OF 
IMPLEMENTATION
C1 Narrowband Voice 7 7 17 4 16 11 5 13 14 7 11 2 15 6 7 2 1
C2 Mobile Services 8 13 6 3 2 6 15 13 9 17 9 15 4 9 9 1 4
C3 Business Services 5 10 15 5 10 3 7 15 7 10 7 2 15 3 10 10 1
C4 Broadband 7 6 15 3 12 1 12 17 10 14 3 3 16 7 7 10 2
Overall 11 14 13 2 11 3 15 16 8 9 6 4 17 10 7 5 1


