
AD\910862RO.doc PE489.644v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru cultură și educație

2011/0299(COD)

27.9.2012

AVIZ
al Comisiei pentru cultură și educație

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind o serie de orientări pentru rețelele de telecomunicații 
transeuropene și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE
(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))

Raportor pentru aviz: Lorenzo Fontana



PE489.644v02-00 2/24 AD\910862RO.doc

RO

PA_Legam



AD\910862RO.doc 3/24 PE489.644v02-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind o serie de orientări pentru 
rețelele de telecomunicații transeuropene și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE face parte 
din strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. 

Regulamentul trasează cadrul dezvoltării rețelelor în bandă largă, reținând ca punct de 
referință finalitățile Agendei digitale europene și stabilindu-i obiectivele și prioritățile.

Pentru UE, această inițiativă emblematică pentru 2020 stabilește, în domeniul infrastructurilor 
digitale, obiective cu adevărat ambițioase. Se dorește ca, până în 2020, să se realizeze 
acoperirea universală la 30 Mb sau conectarea a cel puțin 50 % dintre gospodăriile europene 
la viteze mai mari de 100 Mb.

După cum se menționează printre finalitățile propunerii, aceste intenții vor servi la 
dezvoltarea economiei noastre și vor îmbunătăți, fără îndoială, competitivitatea 
întreprinderilor noastre și a extrem de numeroaselor IMM-uri existente în Europa. 

Banda largă rapidă și ultrarapidă va aduce întreprinderilor noastre și administrațiilor publice 
un avantaj concret în raport cu noile puteri emergente la nivel global. Ridicarea Europei la 
rangul de model al avangardei tehnologice este o provocare pe care UE trebuie să și-o asume 
și, pentru a o face corect și în mod organic, este indispensabil ca statele membre să dezvolte 
banda largă în mod coordonat.

Pentru a obține rezultate concrete și relevante, trebuie însă subliniată importanța culturii ca 
motor al dezvoltării europene.

Pornind de la educația de bază și ajungând la cercetarea științifică de cel mai înalt nivel, 
cultura se află la baza oricărui proces de dezvoltare. Investițiile culturale trebuie să atingă 
obiectivele Europa 2020, astfel încât să existe o dezvoltare importantă și simultană a cercetării 
și inovării și a societății europene în ansamblul ei. A nu lua în considerare în mod serios acest 
aspect ar fi întru totul dăunător și contraproductiv pentru progresul european.

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Rețelele și serviciile de telecomunicații 
se transformă din ce în ce mai mult în 
infrastructuri internet, rețelele în bandă 

(1) Rețelele și serviciile de telecomunicații 
se transformă din ce în ce mai mult în 
infrastructuri internet, rețelele în bandă 
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largă și serviciile digitale fiind strâns legate 
de acestea. Internetul este pe cale să devină 
cea mai importantă platformă pentru 
comunicare, servicii și afaceri. Prin 
urmare, disponibilitatea la nivel 
transeuropean a accesului la internet de 
mare viteză și la servicii digitale de interes 
public este esențială pentru creșterea 
economică și pentru piața unică.

largă și serviciile digitale fiind strâns legate 
de acestea. Internetul este pe cale să devină 
cea mai importantă platformă pentru 
comunicare, servicii, educație, conținut 
cultural și afaceri. Prin urmare, 
disponibilitatea la nivel transeuropean a 
accesului la prețuri rezonabile la internet 
de mare viteză și la servicii digitale de 
interes public este esențială pentru
dezvoltarea socială și culturală, creșterea 
economică, piața unică și pentru 
integrarea la nivel digital a persoanelor și 
a unor întregi zone cu probleme 
economice și de acces la cultură.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La 26 martie 2010, Consiliul European 
a salutat propunerea Comisiei privind 
lansarea Strategiei Europa 2020. Una din 
cele trei priorități ale Strategiei Europa 
2020 este creșterea inteligentă prin 
dezvoltarea unei economii bazate pe 
cunoaștere și pe inovare. Investițiile în 
telecomunicații, în special cele în rețelele 
în bandă largă sau cele în infrastructurile 
de servicii digitale, constituie o condiție 
necesară pentru ca în Uniune să existe o 
creștere economică inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii.

(2) La 26 martie 2010, Consiliul European 
a salutat propunerea Comisiei privind 
lansarea Strategiei Europa 2020. Una din
cele trei priorități ale Strategiei Europa 
2020 este creșterea inteligentă prin 
dezvoltarea unei economii bazate pe 
cunoaștere și pe inovare. Investițiile în 
telecomunicații, în special cele în rețelele 
în bandă largă sau cele în infrastructurile 
de servicii digitale, constituie o condiție 
necesară pentru ca în Uniune să existe o 
creștere economică inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, precum și o 
participare socială și culturală a 
cetățenilor. Strategia Europa 2020 va 
contribui la îmbunătățirea competitivității 
IMM-urilor, a interoperabilității și a 
accesului la interconexiunile dintre 
sistemele naționale și, pe termen lung, la 
dezvoltarea unei piețe digitale unice.

Amendamentul 3
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Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La 17 iunie 2010, Consiliul European a 
aprobat Agenda digitală pentru Europa și a 
solicitat tuturor instituțiilor să se angajeze 
la punerea în aplicare integrală a acesteia.
Agenda digitală își propune să traseze un 
parcurs în scopul de a exploata la 
maximum potențialul social și economic al 
tehnologiilor informației și comunicațiilor, 
în special prin implementarea unor rețele în 
bandă largă de mare viteză, urmărind
garantarea accesului tuturor europenilor, 
până în 2020, la internet cu viteza de peste 
30 Mbps și depășirea procentului de 50% 
din gospodăriile europene care se abonează 
la conexiuni internet de peste 100 Mbps.
Agenda digitală își propune să instituie 
unui cadru juridic stabil, care să stimuleze 
investițiile într-o infrastructură pentru 
internet de mare viteză, deschisă și 
competitivă, precum și în serviciile conexe;
o piață unică veritabilă pentru conținutul și 
serviciile online; un sprijin activ în vederea 
digitalizării bogatului patrimoniu cultural 
european, precum și promovarea accesului 
la internet și adoptarea acestuia de către 
toți, în special prin acțiuni de susținere a 
educației digitale și a accesibilității 
serviciilor digitale. În plus, statele membre 
ar trebui să pună în aplicare planuri 
naționale operaționale privind internetul de 
mare viteză, orientând fondurile publice 
spre domeniile care nu sunt acoperite 
integral de investiții private în 
infrastructurile pentru internet și să 
promoveze dezvoltarea și utilizarea unor 
servicii online moderne și accesibile.

(3) La 17 iunie 2010, Consiliul European a 
aprobat Agenda digitală pentru Europa și a 
solicitat tuturor instituțiilor să se angajeze 
la punerea în aplicare integrală a acesteia.
Agenda digitală își propune să traseze un 
parcurs în scopul de a exploata la 
maximum potențialul social, cultural și 
economic al tehnologiilor informației și 
comunicațiilor, în special prin 
implementarea unor rețele în bandă largă 
de mare viteză, urmărind garantarea 
accesului tuturor europenilor, până în 2020, 
la internet cu viteza de peste 30 Mbps și 
depășirea procentului de 50% din 
gospodăriile europene care se abonează la 
conexiuni internet de peste 100 Mbps.
Agenda digitală își propune să instituie 
unui cadru juridic stabil, care să stimuleze 
investițiile într-o infrastructură pentru 
internet de mare viteză, deschisă și 
competitivă, precum și în serviciile conexe;
o piață unică veritabilă pentru conținutul și 
serviciile online; un sprijin activ în vederea 
digitalizării bogatului patrimoniu cultural 
european, precum și promovarea accesului 
la internet și adoptarea acestuia de către 
toți, în special prin acțiuni de susținere a 
educației digitale și a accesibilității 
serviciilor digitale. În plus, statele membre 
ar trebui să pună în aplicare planuri 
naționale operaționale privind internetul de 
mare viteză, orientând fondurile publice 
spre domeniile care nu sunt acoperite 
integral de investiții private în 
infrastructurile pentru internet și să 
promoveze dezvoltarea și utilizarea unor 
servicii online moderne și accesibile.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor „Banda largă europeană: o 
investiție într-un promotor digital al 
creșterii” concluzionează că rolul esențial 
al internetului face ca beneficiile la nivelul 
întregii societăți să pară a fi cu mult mai 
mari decât interesele private de a investi în 
rețele mai rapide. Prin urmare, sprijinul 
public în acest domeniu este necesar, dar 
nu ar trebui să denatureze concurența în 
mod necuvenit.

(4) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor „Banda largă europeană: o 
investiție într-un promotor digital al 
creșterii” concluzionează că rolul esențial 
al internetului face ca beneficiile la nivelul 
întregii societăți să pară a fi cu mult mai 
mari decât interesele private de a investi în 
rețele mai rapide. Prin urmare, sprijinul 
public în acest domeniu este necesar, mai 
ales în zonele rurale, dar nu ar trebui să 
denatureze concurența în mod necuvenit.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Ar trebui acordată atenție 
importanței sprijinului public pentru 
investițiile în rețele mai rapide; îndeosebi, 
având în vedere importanța acestui aspect 
și nivelul de finanțare implicat, Uniunea 
ar trebui să se asigure că ajutorul de stat 
este utilizat ca stimulent pentru investițiile 
în zonele în care profitul estimat este 
deosebit de scăzut.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor „Un buget pentru Europa 2020” 
anunță instituirea mecanismului 

(5) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor „Un buget pentru Europa 2020” 
anunță instituirea mecanismului 
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Conectarea Europei, în contextul cadrului 
financiar multianual, în vederea 
întâmpinării necesităților de infrastructură 
în domeniul transportului, energiei, și al 
tehnologiilor informației și comunicațiilor.
Sinergiile între aceste sectoare, precum și 
cu alte programe de investiții ale Uniunii, 
au un rol-cheie, deoarece provocările sunt 
similare, necesitând soluții pentru 
deblocarea creșterii, combaterea 
fragmentării, sporirea coeziunii și 
favorizarea utilizării unor instrumente 
financiare inovatoare care să remedieze 
disfuncționalitățile pieței precum și 
eliminarea blocajelor care are stau în calea 
finalizării pieței unice digitale.

Conectarea Europei, în contextul cadrului 
financiar multianual, în vederea 
întâmpinării necesităților de infrastructură 
în domeniul transportului, energiei și al 
tehnologiilor informației și comunicațiilor.
Sinergiile între aceste sectoare, precum și 
cu alte programe de investiții ale Uniunii, 
au un rol-cheie, deoarece provocările sunt 
similare, necesitând soluții pentru 
deblocarea creșterii, combaterea 
fragmentării, sporirea coeziunii, reducerea 
disparităților de dezvoltare în toate 
regiunile UE și favorizarea utilizării unor 
instrumente financiare inovatoare care să 
remedieze disfuncționalitățile pieței 
precum și eliminarea blocajelor care are 
stau în calea finalizării pieței unice digitale.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Neutralitatea netă este esențială 
pentru un internet deschis.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Proiectele de interes comun 
menționate în prezentul regulament ar 
trebui să servească și la monitorizarea 
infrastructurii la nivel european, național 
și regional cât de curând posibil pentru a 
identifica decalajele în furnizarea de 
servicii în bandă largă și pentru a elimina 
blocajele digitale prin investiții publice și 
private.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cadrul unui sistem de piețe deschise 
și competitive, intervenția Uniunii este 
necesară în cazul în care există 
disfuncționalități ale pieței care trebuie 
remediate. Furnizând sprijin financiar și 
mobilizând finanțări suplimentare pentru 
proiectele de infrastructură, Uniunea poate 
contribui la crearea și la dezvoltarea unor 
rețele transeuropene în domeniul 
telecomunicațiilor, generând astfel 
beneficii mai importante din punctul de 
vedere al impactului pe piață, al eficienței 
administrative și al utilizării resurselor.

(9) În cadrul unui sistem de piețe deschise 
și competitive, intervenția Uniunii este 
necesară în cazul în care există 
disfuncționalități ale pieței care trebuie 
remediate. Furnizând sprijin financiar și 
mobilizând finanțări suplimentare pentru 
proiectele de infrastructură, Uniunea poate 
contribui la crearea și la dezvoltarea unor 
rețele transeuropene în domeniul 
telecomunicațiilor, generând astfel 
beneficii mai importante din punctul de 
vedere al impactului pe piață, al eficienței 
administrative, al utilizării resurselor și al 
participării cetățenilor la viața economică 
și socială. În cadrul proiectelor ce 
urmează a fi finanțate ar trebui ținut cont 
de principiul neutralității tehnologice, 
vital pentru un internet deschis.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În ceea ce privește recurgerea la 
parteneriate de tip public-privat pentru 
furnizarea de servicii în bandă largă 
rapidă, mai ales în zonele rurale, este de 
dorit ca ele să fie încheiate între autorități 
regionale și locale, pe de o parte, și 
întreprinderi mici și mijlocii din domeniul 
TIC, pe de altă parte, în domeniul 
serviciilor publice TIC, cu finanțare 
europeană, întrucât acestea pot forma o 
bază durabilă pentru dezvoltarea la nivel 
local al competențelor și expertizei în 
întreaga Uniune.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Banda largă la viteze superioare aduce 
avantaje economice și sociale substanțiale, 
care nu pot fi înregistrate sau evaluate 
financiar de către investitori. Banda largă 
rapidă și ultrarapidă este o infrastructură 
generică esențială pentru dezvoltarea și 
implementarea serviciilor digitale, care se 
bazează pe disponibilitatea, viteza, 
fiabilitatea și reziliența rețelelor fizice.
Introducerea și adoptarea unor rețele mai 
rapide deschide drumul spre servicii 
inovatoare în măsură să valorifice aceste 
viteze superioare. Sunt necesare acțiuni la 
nivelul Uniunii pentru a maximiza 
sinergiile și interacțiunile dintre aceste 
două componente ale rețelelor de 
telecomunicații digitale.

(10) Banda largă la viteze superioare aduce 
avantaje economice, sociale și culturale
substanțiale, care nu pot fi înregistrate sau 
evaluate financiar de către investitori.
Banda largă rapidă și ultrarapidă este o 
infrastructură generică esențială pentru 
dezvoltarea și implementarea serviciilor 
digitale, care se bazează pe 
disponibilitatea, viteza, fiabilitatea și 
reziliența rețelelor fizice. Introducerea și 
adoptarea integratoare a unor rețele mai 
rapide deschide drumul spre servicii 
inovatoare în măsură să valorifice aceste 
viteze superioare. Sunt necesare acțiuni la 
nivelul Uniunii pentru a maximiza 
sinergiile și interacțiunile dintre aceste 
două componente ale rețelelor de 
telecomunicații digitale.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Dezvoltarea unor rețele în bandă 
largă de mare viteză îmbunătățește e-
guvernarea prin combaterea birocrației și 
asigurarea unui acces mai ușor la servicii 
publice pentru persoane și întreprinderi, 
aducând astfel importante avantaje 
economice și sociale.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Implementarea benzii largi ultrarapide 
va aduce beneficii în special 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), 
care de multe ori nu pot beneficia de 
serviciile bazate pe web, precum cele de 
cloud computing, din cauza conectivității și 
vitezei inadecvate ale conexiunilor în 
bandă largă existente. Astfel se va debloca 
potențialul pentru creșteri însemnate de 
productivitate în ceea ce privește IMM-
urile.

(11) Serviciile de internet inovatoare, 
programele informatice moderne și 
aplicațiile pentru comunicare, precum și 
aparatele mobile cu conectare la internet 
necesită creșterea permanentă a ratelor de 
transfer de date. Implementarea benzii 
largi ultrarapide va aduce beneficii, în 
special întreprinderilor mici și mijlocii
(IMM-uri) și întreprinderilor din 
domeniul cultural și creativ, care de multe 
ori nu pot beneficia de serviciile bazate pe 
web, precum cele de cloud computing, din 
cauza conectivității și vitezei inadecvate 
ale conexiunilor în bandă largă existente.
Astfel se va debloca potențialul pentru 
creșteri însemnate de productivitate în ceea 
ce privește IMM-urile. Ținând cont de 
acest obiectiv, ar trebui acordată o atenție 
deosebită, mai ales în contextul actualei 
crize, parcurilor industriale care nu 
beneficiază încă de acces la rețelele în 
bandă largă, din cauza unor probleme 
geografice sau de mediu.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) În folosul zonelor rurale este 
esențială extinderea accesului la rețele, 
facilitând astfel conectarea la nivel de 
gospodărie individuală.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Dezvoltarea rețelelor în bandă largă și 
a infrastructurilor de servicii digitale va 
contribui la obiectivul Uniunii de reducere 
a emisiilor de gaze cu efect de seră, 
permițând adoptarea unor soluții eficiente 
din punct de vedere energetic în multe 
sectoare ale economiei europene. Acest 
efect pozitiv va fi limitat, însă numai într-o 
anumită măsură, de cererea crescândă de 
energie și de resurse antrenată, în principal, 
de construirea rețelelor în bandă largă și de 
funcționarea infrastructurilor de servicii 
digitale.

(13) Dezvoltarea rețelelor în bandă largă și 
a infrastructurilor de servicii digitale ar 
trebui să contribuie la obiectivul Uniunii 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, permițând adoptarea unor soluții 
eficiente din punct de vedere energetic în 
multe sectoare ale economiei europene.
Acest efect pozitiv va fi limitat, însă numai 
într-o anumită măsură, de cererea 
crescândă de energie și de resurse 
antrenată, în principal, de construirea 
rețelelor în bandă largă și de funcționarea 
infrastructurilor de servicii digitale.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Sporirea și păstrarea accesului la 
conținutul și datele culturale bogate și 
diverse ale Europei, deținute de organe din 
sectorul public, precum și oferirea acestora 
spre reutilizare, cu respectarea deplină a 
drepturilor de autor și a drepturilor conexe, 
vor hrăni creativitatea și vor stimula 
inovarea și antreprenoriatul. Accesul fără 
îngrădire la resursele multilingve 
reutilizabile va contribui la depășirea 
barierelor lingvistice, care subminează 
piața internă a serviciilor online și 
limitează accesul la cunoaștere.

(18) Sporirea și păstrarea accesului la 
conținutul și datele culturale bogate și 
diverse ale Europei, deținute de organe din 
sectorul public, precum și oferirea acestora 
spre reutilizare, cu respectarea deplină a 
drepturilor de autor și a drepturilor conexe, 
vor hrăni creativitatea, vor stimula 
inovarea și antreprenoriatul și vor 
îmbunătăți transparența. Accesul fără 
îngrădire la resursele multilingve 
reutilizabile va contribui la depășirea 
barierelor administrative și lingvistice, 
care subminează piața internă a serviciilor 
online și limitează accesul la cunoaștere. În 
această privință, trebuie subliniată 
importanța Platformei Europeana ca bază 
pentru împărtășirea conținuturilor ce fac 
parte din imensul patrimoniu cultural 
european. Este însă esențială păstrarea 
posibilității pentru decidenții de la nivel 
național, regional și local să decidă ei 
înșiși cu privire la utilizarea informațiilor 
lor și să-și acopere o mare parte din 
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costurile ce derivă din îndeplinirea 
sarcinilor publice ce le revin.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Dezvoltarea rețelelor în bandă largă 
și a infrastructurilor de servicii digitale va 
contribui la atingerea obiectivului 
Uniunii de penetrare accentuată a 
tehnologiilor noi la toate nivelurile de 
educație în statele membre, îmbunătățind 
totodată competențele digitale ale elevilor 
și studenților.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 18 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18b) În contextul educației pe tot 
parcursul vieții, dezvoltarea rețelelor în 
bandă largă și penetrarea noilor 
tehnologii vor permite cetățenilor Uniunii, 
indiferent de vârstă, să-și îmbunătățească 
sau să dobândească competențe în 
domeniul noilor tehnologii. 

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În domeniul siguranței și securității, o 
platformă la scara UE de partajare a 
resurselor, a sistemelor de informații și a 
instrumentelor software care promovează 

(19) În domeniul siguranței și securității, o 
platformă la scara UE de partajare a 
resurselor, a sistemelor de informații și a 
instrumentelor software care promovează 
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siguranța online va contribui la crearea 
unui mediu online mai sigur pentru copii.
Infrastructura va permite funcționarea unor 
centre care să prelucreze mii de cereri și de 
alerte anual în toată Europa.
Infrastructurile critice de informații vor 
spori capacitățile la scara UE legate de 
pregătire, de schimbul de informații, de 
coordonare și de răspuns la amenințările 
crescânde la adresa securității informatice.

siguranța online va contribui la crearea 
unui mediu online mai sigur. Toate 
infrastructurile de servicii digitale și 
infrastructurile de comunicare în acest 
domeniu trebuie să respecte caracterul 
deschis al internetului și ar trebui să 
promoveze soluții neutre din punct de 
vedere tehnologic. Infrastructura va 
permite funcționarea unor centre care să 
prelucreze mii de cereri și de alerte anual 
în toată Europa. Infrastructurile critice de 
informații vor spori capacitățile la scara 
UE legate de pregătire, de schimbul de 
informații, de coordonare și de răspuns la 
amenințările crescânde la adresa securității 
informatice.

Justificare

Beneficiile pentru un mediu online mai sigur ar trebui să privească toți cetățenii, cu 
respectarea principiului unui internet deschis.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În vederea urmăririi evoluțiilor din 
domeniul tehnologiilor informației și 
comunicațiilor, competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui delegată Comisiei în 
ceea ce privește modificarea conținutului 
anexei la prezentul regulament.
Desfășurarea de către Comisie a unor
consultări adecvate în cadrul lucrărilor 
pregătitoare, inclusiv la nivel de experți, 
este deosebit de importantă. Obiectivul 
acestei delegări este de a se lua în 
considerație evoluțiile recente ale 
tehnologiei și ale pieței, noile priorități 
politice sau oportunitățile de exploatare a 
sinergiilor dintre diferite infrastructuri, 
inclusiv cele din domeniul transportului și 

(21) În vederea urmăririi evoluțiilor din 
domeniul tehnologiilor informației și 
comunicațiilor, competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui delegată Comisiei în 
ceea ce privește modificarea conținutului 
anexei la prezentul regulament. Este 
deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți și la nivel regional și 
local. Obiectivul acestei delegări este de a 
se lua în considerație evoluțiile recente ale 
tehnologiei și ale pieței, noile priorități 
politice sau oportunitățile de exploatare a 
sinergiilor dintre diferite infrastructuri, 
inclusiv cele din domeniul transportului și 
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energiei. Domeniul de aplicare al delegării 
este limitat la modificarea descrierii 
proiectelor de interes comun, la adăugarea 
unui proiect de interes comun sau la 
eliminarea unui proiect de interes comun 
care nu mai este de actualitate în virtutea 
unor criterii prestabilite, clare și 
transparente.

energiei. Domeniul de aplicare al delegării 
este limitat la modificarea descrierii 
proiectelor de interes comun, la adăugarea 
unui proiect de interes comun sau la 
eliminarea unui proiect de interes comun 
care nu mai este de actualitate în virtutea 
unor criterii prestabilite, clare și 
transparente.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Comisia, în momentul pregătirii și al 
elaborării actelor delegate, ar trebui să 
garanteze transmiterea simultană, promptă 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și către Consiliu.

(22) Atunci când pregătește și elaborează 
acte delegate, Comisia trebuie să asigure o 
transmitere simultană, în timp util și 
adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. contribuie la creșterea economică și 
sprijină dezvoltarea pieței unice, 
conducând la sporirea competitivității 
economiei europene, inclusiv a 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM).

1. contribuie la creșterea economică, 
culturală și socială și la participarea 
socială, precum și la diseminarea 
informației și a operelor culturale și 
sprijină dezvoltarea pieței unice și 
promovează integrarea digitală a unor 
întregi zone cu probleme economice și de 
acces la cultură, conducând la sporirea 
competitivității economiei europene, 
inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii
(IMM).

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 a (nou)



AD\910862RO.doc 15/24 PE489.644v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. sprijină statele membre în realizarea 
obiectivului Agendei digitale de a asigura 
accesul universal la bandă largă 
ultrarapidă până în 2020 și a obiectivului 
intermediar de a asigura accesul 
universal la conexiune primară de 
internet până în 2013.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. contribuie la îmbunătățirea vieții de zi cu 
zi a cetățenilor, a întreprinderilor și a 
guvernelor prin promovarea interconectării 
și a interoperabilității rețelelor naționale de 
telecomunicații, precum și a accesului la 
aceste rețele.

2. contribuie la îmbunătățirea vieții de zi cu 
zi a cetățenilor, a întreprinderilor, a 
organizațiilor, a instituțiilor publice și 
private și a guvernelor prin promovarea 
interconectării și a interoperabilității 
rețelelor naționale de telecomunicații, 
precum și a accesului la aceste rețele la 
prețuri rezonabile.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. stimulează implementarea la scară 
europeană a rețelelor în bandă largă rapide 
și ultrarapide care, la rândul lor, facilitează 
dezvoltarea și implementarea serviciilor 
digitale transeuropene.

3. stimulează implementarea la scară 
europeană a rețelelor în bandă largă rapide 
și ultrarapide în conformitate cu principiul 
neutralității tehnologice, punând accentul
pe zonele rurale, care, la rândul lor, 
facilitează dezvoltarea și implementarea 
serviciilor digitale transeuropene.
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Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. facilitează implementarea durabilă a 
infrastructurilor de servicii digitale 
transeuropene, interoperabilitatea și 
coordonarea acestora la nivel european, 
exploatarea, întreținerea și modernizarea 
acestora.

4. facilitează implementarea sustenabilă a 
infrastructurilor de servicii digitale 
transeuropene, interoperabilitatea și 
coordonarea acestora la nivel european, 
exploatarea, întreținerea și modernizarea 
acestora dintr-o perspectivă culturală de 
sustenabilitate a mediului.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. se conformează principiilor 
neutralității nete.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. contribuie la accesul mai larg la 
cultură și la patrimoniul național pe 
internet.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5c. reprezintă, grație accesului la 
internetul în bandă largă, un instrument 
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educațional important, mai ales în 
regiunile mai puțin dezvoltate.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) implementarea rețelelor în bandă largă 
ultrarapide, astfel încât să se asigure o 
viteză de transmisie a datelor de minim 100 
Mbps;

(a) implementarea rețelelor în bandă largă 
ultrarapide, cuprinzătoare, astfel încât să 
se asigure o viteză de transmisie a datelor 
de minim 100 Mbps;

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) implementarea rețelelor în bandă largă 
pentru a realiza legătura regiunilor 
insulare, regiunilor fără ieșire la mare și 
regiunilor periferice cu regiunile centrale 
ale Uniunii, asigurând în regiunile 
respective o viteză de transmisie a datelor 
suficientă pentru a permite o conectivitate 
în bandă largă de minim 30 Mbps;

(b) implementarea rețelelor în bandă larg, 
în special a „rețelelor de acces”, și 
îmbunătățirea rețelelor de colectare
pentru a realiza legătura regiunilor 
insulare, rurale, muntoase, 
transfrontaliere, a regiunilor fără ieșire la 
mare și a regiunilor periferice cu regiunile 
centrale ale Uniunii ar trebui susținută cu 
o finanțare adecvată, asigurând în 
regiunile respective o viteză de transmisie 
a datelor suficientă pentru a permite o 
conectivitate în bandă largă de minim 30 
Mbps;

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) îmbunătățirea disponibilității 
cuprinzătoare a rețelelor în bandă largă și 
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a infrastructurilor de servicii în Uniune în 
regiunile slabe din punct de vedere 
structural, indiferent de gradul lor de 
atractivitate economică, pentru a facilita 
participarea cetățenilor la viața socială și 
mai ales la cea culturală;

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) sprijinirea parteneriatelor de tip 
public-privat între autorități regionale și 
locale, pe de o parte, și întreprinderi mici 
și mijlocii din domeniul TIC, pe de altă 
parte, în domeniul serviciilor publice TIC.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre și/sau alte entități 
responsabile cu punerea în aplicare a 
proiectelor de interes comun sau care 
contribuie la punerea în aplicare a acestora 
iau măsurile juridice, administrative, 
tehnice și financiare necesare în 
conformitate cu dispozițiile aplicabile ale 
prezentului regulament.

(3) Statele membre, autoritățile regionale 
și locale și/sau alte entități responsabile cu 
punerea în aplicare a proiectelor de interes 
comun sau care contribuie la punerea în 
aplicare a acestora iau măsurile juridice, 
administrative, tehnice și financiare 
necesare în conformitate cu dispozițiile 
aplicabile ale prezentului regulament.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Acțiunile care contribuie la proiecte de 
interes comun sunt eligibile pentru sprijin 

(5) Acțiunile care contribuie la proiecte de 
interes comun și sunt necesare pentru a 
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financiar din partea UE, în condițiile și prin 
instrumentele existente în temeiul 
Regulamentului de instituire a 
mecanismului Conectarea Europei [CEF].
Sprijinul financiar va fi acordat în 
conformitate cu normele și procedurile 
relevante adoptate de Uniune, în funcție de 
prioritățile de finanțare și de 
disponibilitatea resurselor.

asigura accesul la serviciile în bandă 
largă sunt eligibile pentru sprijin financiar 
din partea UE, în condițiile și prin 
instrumentele existente în temeiul 
Regulamentului de instituire a 
mecanismului Conectarea Europei [CEF].
Sprijinul financiar va fi acordat în 
conformitate cu normele și procedurile 
relevante adoptate de Uniune, în funcție de 
prioritățile de finanțare și de 
disponibilitatea resurselor. Acest sprijin 
completează asistența oferită în cadrul 
programelor și inițiativelor comunitare, 
inclusiv fondurile structurale. Comisia se 
asigură că măsurile de sprijinire a 
proiectelor de interes comun nu devin 
obstacole pentru implementarea 
inițiativelor din sectorul public și/sau 
privat deja în curs sau aflate în pregătire 
și nu pot dispune de fonduri prin alt 
instrument comunitar sau național.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea poate stabili contacte, discuta, 
realiza schimburi de informații și coopera 
cu autorități publice sau cu orice alte 
organizații din țări terțe, în vederea 
îndeplinirii oricărora dintre obiectivele 
urmărite de prezentele orientări, în cazurile 
în care această cooperare creează valoare 
adăugată europeană. Printre alte obiective, 
această cooperare își propune să 
promoveze interoperabilitatea rețelelor de 
telecomunicații transeuropene cu rețele de 
telecomunicații din țări terțe.

(1) Uniunea poate stabili contacte, discuta, 
realiza schimburi de informații și coopera 
cu autorități publice sau cu orice alte 
organizații din țări terțe, atunci când este
în interesul public, în vederea îndeplinirii 
oricărora dintre obiectivele urmărite de 
prezentele orientări, în cazurile în care 
această cooperare creează valoare adăugată 
europeană. Printre alte obiective, această 
cooperare își propune să promoveze 
interoperabilitatea rețelelor de 
telecomunicații transeuropene cu rețele de 
telecomunicații din țări terțe. Această 
cooperare se realizează în coordonare cu 
strategiile elaborate în contextul 
politicilor externe ale Uniunii, mai ales 
cele acoperite prin Instrumentul european 
de vecinătate, și cu strategiile 
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macroregionale deja implementate sau 
aflate în pregătire.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Uniunea poate, de asemenea, stabili 
contacte, discuta, realiza schimburi de 
informații și coopera cu organizații 
internaționale și cu entități juridice cu 
sediul în țări terțe pentru a îndeplini oricare 
dintre obiectivele urmărite de prezentele 
orientări.

(2) Uniunea poate, de asemenea, stabili 
contacte, discuta, realiza schimburi de 
informații și coopera cu organizații 
internaționale și cu entități juridice cu 
sediul în țări terțe pentru a îndeplini oricare 
dintre obiectivele în interes public
urmărite de prezentele orientări.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În aceste rapoarte, Comisia evaluează, 
de asemenea, măsura în care domeniul de 
aplicare al proiectelor de interes comun 
continuă să reflecte prioritățile politice, 
evoluția tehnologiei sau situația de pe 
piețele relevante. În cazul proiectelor 
majore, aceste rapoarte includ o analiză a 
impactului asupra mediului, luând în 
considerare necesitățile de adaptare la 
schimbările climatice și de atenuare a 
acestora, precum și rezistența în caz de 
dezastre. Această examinare poate fi 
realizată și în alte momente, când se 
consideră necesar.

(4) În aceste rapoarte, Comisia evaluează, 
de asemenea, măsura în care domeniul de 
aplicare al proiectelor de interes comun 
continuă să reflecte prioritățile politice,
necesitățile regionale și sociale, evoluția 
tehnologiei sau situația de pe piețele 
relevante. În cazul proiectelor majore, 
aceste rapoarte includ o analiză a 
impactului asupra mediului, luând în 
considerare necesitățile de adaptare la 
schimbările climatice și de atenuare a 
acestora, precum și rezistența în caz de 
dezastre. Această examinare poate fi 
realizată și în alte momente, când se 
consideră necesar.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Anexă – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Implementarea și îmbunătățirea rețelelor de 
telecomunicații transeuropene (rețele în 
bandă largă și infrastructuri de servicii 
digitale) contribuie la favorizarea creșterii 
economice, la crearea de locuri de muncă 
și la realizarea unei piețe digitale unice 
dinamice. În special, implementarea 
acestora va oferi acces mai rapid la 
internet, va aduce beneficii generate de 
tehnologia informației în viața de zi cu zi a 
cetățenilor, inclusiv a copiilor și a tinerilor, 
a întreprinderilor și a guvernelor, va spori 
interoperabilitatea și va facilita alinierea la 
standarde convenite în comun sau 
convergența cu acestea.

Implementarea și îmbunătățirea rețelelor de 
telecomunicații transeuropene (rețele în 
bandă largă și infrastructuri de servicii 
digitale) contribuie la favorizarea creșterii 
economice, la crearea de locuri de muncă, 
promovarea patrimoniului cultural 
european și la realizarea unei piețe digitale 
unice dinamice. În special, implementarea 
acestora va oferi acces mai rapid la 
internet, va aduce beneficii generate de 
tehnologia informației în viața de zi cu zi a 
cetățenilor, inclusiv a copiilor și a tinerilor, 
a întreprinderilor și a guvernelor, va spori 
interoperabilitatea și va facilita alinierea la 
standarde convenite în comun sau 
convergența cu acestea.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Implementarea rețelelor de telecomunicații 
transeuropene care vor contribui la 
eliminarea blocajelor existente pe piața 
digitală unică va fi însoțită de studii și de 
acțiuni de sprijinire a programelor. Acestea 
sunt:

Doar în cazurile în care nu pot fi 
finanțate în mod adecvat la nivelul 
statelor membre, implementarea rețelelor 
de telecomunicații transeuropene care vor 
contribui la eliminarea blocajelor existente 
pe piața digitală unică va fi însoțită de 
studii și de acțiuni de sprijinire a 
programelor. Acestea sunt:

Justificare

Cartografierea și studiile de fezabilitate nu reprezintă o prioritate pentru subvențiile de la 
nivelul UE.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 2 – paragraful 9 – subparagraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile care contribuie la proiectul de 
interes comun din domeniul rețelelor în 
bandă largă, indiferent de tehnologia 
utilizată:

Acțiunile care contribuie la proiectul de 
interes comun din domeniul rețelelor în 
bandă largă, indiferent de tehnologia 
utilizată, în cazul în care se poate 
demonstra că piața nu poate să pună la 
dispoziție această infrastructură în mod 
comercial:

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 2 – paragraful 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Implementarea rețelelor în bandă largă 
pentru a asigura conexiunea regiunilor 
insulare, regiunilor fără ieșire la mare și a 
regiunilor periferice cu regiunile centrale 
ale Uniunii, inclusiv prin utilizarea de 
cabluri submarine acolo unde este necesar, 
va fi sprijinită în cazurile în care este 
esențială pentru a asigura accesul 
comunităților izolate la bandă largă cu 
viteza de cel puțin 30 Mbps. Sprijinul 
acordat în acest context ar trebui să vină în 
completarea altor fonduri, fie ale UE, fie 
naționale, disponibile în acest sens.

Implementarea rețelelor în bandă largă 
pentru a asigura conexiunea regiunilor 
insulare, muntoase, a regiunilor fără ieșire 
la mare și a regiunilor periferice cu 
regiunile centrale ale Uniunii, inclusiv prin 
utilizarea de cabluri submarine acolo unde 
este necesar, va fi sprijinită în cazurile în 
care este esențială pentru a asigura accesul 
comunităților izolate la bandă largă cu 
viteza de cel puțin 30 Mbps. Sprijinul 
acordat în acest context ar trebui să vină în 
completarea altor fonduri, fie ale UE, fie 
naționale, disponibile în acest sens.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 2 – paragraful 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, vor fi sprijinite și conexiunile de 
mare viteză în punctele de acces public la 
internet, în special în spațiile publice cum 
ar fi școli, spitale, sedii ale administrației 
publice locale și biblioteci.

În plus, vor fi sprijinite și conexiunile de 
mare viteză în punctele de acces public la 
internet, în special în spațiile publice cum 
ar fi cele din școli, universități, centre de 
cercetare, spitale, sedii ale administrației 
publice locale, biblioteci și muzee.
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Amendamentul 44

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 3 – titlul aldin 4 – rubrica subliniată 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi dezvoltate și implementate canale și 
platforme de comunicații cu scopul de a 
spori capacitățile întregii UE legate de 
pregătire, de schimbul de informații, de 
coordonare și de reacție.

Facilitarea dezvoltării de canale și 
platforme de comunicații cu scopul de a 
spori capacitățile întregii UE legate de 
pregătire, de schimbul de informații, de 
coordonare și de reacție, ținând seama, 
totodată, de capacitățile și de inițiativele 
actuale de la nivel național.

Justificare

Comisia ar trebui să aibă un rol de facilitare și ar trebui să țină seama de capacitățile și de 
inițiativele actuale din statele membre.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 3 – titlul aldin 4 – rubrica subliniată 2 – subrubrica 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Platforma centrală de servicii va fi o rețea 
de echipe naționale/guvernamentale de 
intervenție în caz de urgență informatică
(CERT), având la bază un set minimal de 
capacități de referință. Rețeaua va furniza 
structura magistrală a unui sistem 
european de schimb de informații și de 
alertă (EISAS) pentru cetățenii și IMM-
urile din UE.

Platforma centrală de servicii va fi o rețea 
de echipe naționale/guvernamentale de 
intervenție în caz de urgență informatică
(CERT), având la bază un set minimal de 
capacități de referință. Rețeaua poate 
contribui cu informații în favoarea unui 
sistem european de schimb de informații și 
de alertă (EISAS) pentru cetățenii și IMM-
urile din UE.

Justificare

Nu este de dorit ca CERT să constituie structura magistrală a EISAS. Alte organizații în care 
IMM-urile și cetățenii sunt principalii consumatori ar trebui să aibă un rol mai important.
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