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Amendamentul 1
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. constată că toate statele membre au o 
strategie națională privind banda largă, 
însă doar câteva dispun de planuri 
operaționale complete care includ 
obiective necesare pentru realizarea 
inițiativei emblematice „O agendă digitală 
pentru Europa”, așa cum este prevăzută 
în Strategia Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 2
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită statele membre să liberalizeze 
integral concurența în rețea, în 
conformitate cu noile norme-cadru din 
domeniul telecomunicațiilor;

1. invită statele membre să ia măsuri 
împotriva potențialelor situații de 
monopol sau oligopol de pe piață, 
asigurând astfel consumatorilor 
posibilități ample de alegere în ceea ce 
privește furnizorii de servicii de internet 
în bandă largă, în conformitate cu noile 
norme-cadru din domeniul 
telecomunicațiilor;

Or. en
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Amendamentul 3
Morten Løkkegaard

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită statele membre să liberalizeze 
integral concurența în rețea, în 
conformitate cu noile norme-cadru din 
domeniul telecomunicațiilor;

1. invită statele membre să liberalizeze 
integral concurența în rețea, în 
conformitate cu noile norme-cadru din 
domeniul telecomunicațiilor; consideră că 
aceasta nu ar trebui ia forma subvențiilor, 
ci a procedurilor de achiziții publice, 
obligând părțile să se dezvolte în condițiile 
pieței, ca parte a unui contract comercial;

Or. en

Amendamentul 4
Eija-Riitta Korhola, Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază importanța piețelor 
competitive pentru realizarea unei benzi 
largi accesibile și necesitatea 
implementării rapide și a aplicării în 
totalitate de către statele membre și 
autoritățile naționale de reglmentare a 
cadrului revizuit de reglementare a 
telecomunicațiilor în UE și a 
Recomandării privind noua generație de 
rețele de acces;

Or. en
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Amendamentul 5
Anja Weisgerber

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că serviciile de 
internet în bandă largă sunt esențiale 
pentru a asigura competitivitatea 
economiei și reprezintă o condiție pentru 
participarea tuturor regiunilor și a 
grupurilor sociale la viața digitală în UE;

Or. de

Amendamentul 6
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că riscurile investițiilor 
implicate în dezvoltarea de noi rețele pot fi 
reduse prin măsurile de încurajare a cererii, 
în special în domeniile achizițiilor publice 
pe cale electronică, comerțului electronic, 
e-guvernării, serviciilor de e-sănătate și 
contoarelor inteligente; solicită Comisiei să 
clarifice normele privind ajutoarele de stat 
care pot afecta cererea;

2. consideră că riscurile investițiilor 
implicate în dezvoltarea de noi rețele pot fi 
reduse prin măsurile de încurajare a cererii, 
în special în domeniile achizițiilor publice 
pe cale electronică, comerțului electronic, 
e-guvernării, serviciilor de e-sănătate, 
serviciilor interactive de e-educație și 
contoarelor inteligente; solicită Comisiei să 
clarifice normele privind ajutoarele de stat 
care pot afecta cererea; subliniază 
importanța achizițiilor publice 
precomerciale de soluții bazate pe 
cercetare și dezvoltare pentru aceste 
sectoare, ca mijloc de stimulare a unui 
proces virtuos de dezvoltare tehnologică și 
cerere de servicii de internet în bandă 
largă de mare viteză;

Or. en
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Amendamentul 7
Anja Weisgerber

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că riscurile investițiilor 
implicate în dezvoltarea de noi rețele pot fi 
reduse prin măsurile de încurajare a cererii, 
în special în domeniile achizițiilor publice 
pe cale electronică, comerțului electronic, 
e-guvernării, serviciilor de e-sănătate și 
contoarelor inteligente; solicită Comisiei să 
clarifice normele privind ajutoarele de stat 
care pot afecta cererea;

2. consideră că riscurile investițiilor 
implicate în dezvoltarea de noi rețele pot fi 
reduse prin măsurile de încurajare a cererii, 
în special în domeniile achizițiilor publice 
pe cale electronică, comerțului electronic, 
e-guvernării, serviciilor de e-sănătate și 
contoarelor inteligente; solicită Comisiei să 
clarifice normele privind ajutoarele de stat 
care pot afecta cererea; constată faptul că 
simplificarea și descentralizarea 
procedurilor din domeniul ajutoarelor de 
stat pot accelera implementarea 
tehnologiei de bandă largă; 

Or. de

Amendamentul 8
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că riscurile investițiilor 
implicate în dezvoltarea de noi rețele pot fi 
reduse prin măsurile de încurajare a cererii, 
în special în domeniile achizițiilor publice 
pe cale electronică, comerțului electronic, 
e-guvernării, serviciilor de e-sănătate și 
contoarelor inteligente; solicită Comisiei să 
clarifice normele privind ajutoarele de stat
care pot afecta cererea;

2. consideră că riscurile investițiilor 
implicate în dezvoltarea de noi rețele pot fi 
reduse prin măsurile de încurajare a cererii, 
în special în domeniile achizițiilor publice 
pe cale electronică, comerțului electronic, 
e-guvernării, serviciilor de e-sănătate și 
contoarelor inteligente; solicită Comisiei să 
clarifice normele privind ajutoarele de stat;

Or. en
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Amendamentul 9
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că riscurile investițiilor 
implicate în dezvoltarea de noi rețele pot fi 
reduse prin măsurile de încurajare a cererii, 
în special în domeniile achizițiilor publice 
pe cale electronică, comerțului electronic, 
e-guvernării, serviciilor de e-sănătate și 
contoarelor inteligente; solicită Comisiei 
să clarifice normele privind ajutoarele de 
stat care pot afecta cererea;

2. consideră că riscurile investițiilor 
implicate în dezvoltarea de noi rețele pot fi 
reduse prin măsurile de încurajare a cererii, 
în special în domeniile achizițiilor publice 
pe cale electronică, comerțului electronic, 
e-guvernării și serviciilor de e-sănătate;
solicită Comisiei să clarifice normele 
privind ajutoarele de stat care pot afecta 
cererea;

Or. en

Amendamentul 10
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită adoptarea unor măsuri 
specifice pentru ca IMM-urile să poată 
beneficia pe deplin de internet în bandă 
largă în domeniul comerțului electronic și 
al achizițiilor electronice; invită Comisia 
să facă schimb de bune practici și să ia în 
considerare includerea unui program 
specific pentru IMM-uri și a conectivității 
în bandă largă în cadrul inițiativei 
emblematice a Comisiei, și anume Agenda 
digitală;

Or. en
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Amendamentul 11
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază faptul că, pentru a optimiza 
impactul și beneficiul social, 
implementarea internetului în bandă 
largă ar trebui coroborată cu informații 
de sensibilizare referitoare la cerere și cu 
programe educaționale;

Or. en

Amendamentul 12
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de dificultatea realizării 
obiectivelor Strategiei UE 2020 în ceea ce 
privește banda largă, date fiind resursele 
financiare aflate la dispoziția 
consumatorilor, întreprinderilor și 
sectorului public; invită Comisia și statele 
membre să se asigure că aceste măsuri nu 
atrag sarcini injuste asupra 
consumatorilor și întreprinderilor, în 
special în ceea ce privește obligațiile 
universale;

3. ia act de dificultatea realizării 
obiectivelor Strategiei UE 2020 în ceea ce 
privește banda largă, date fiind resursele 
financiare aflate la dispoziția 
consumatorilor, întreprinderilor și 
sectorului public; invită Comisia și statele 
membre să utilizeze toate tehnologiile 
disponibile pentru a asigura o acoperire 
universală cu internet de mare viteză, 
dacă este posibil, prin parteneriate public-
privat sau, alternativ, prin investiții 
publice și, în orice caz, să asigure 
utilizarea infrastructurii de către țerți în 
conformitate cu politicile de utilizare 
echitabilă;

Or. en
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Amendamentul 13
Anja Weisgerber

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia și OAREC să faciliteze, 
în consultare cu autoritățile publice, 
parteneriatele public-privat și să 
implementeze alte instrumente de finanțare 
europene, care să includă FEDER și 
fondurile BERD;

4. invită Comisia și OAREC să faciliteze, 
în consultare cu autoritățile publice, 
parteneriatele public-privat și să 
implementeze alte instrumente de finanțare 
europene, care să includă FEDER, FEADR
și fondurile BERD; salută planurile 
Comisiei de a include și împrumuturile cu 
dobândă avantajoasă ale BEI în 
instrumentarul ajutoarelor de stat; 

Or. de

Amendamentul 14
Catherine Stihler

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia și OAREC să faciliteze, 
în consultare cu autoritățile publice, 
parteneriatele public-privat și să 
implementeze alte instrumente de finanțare 
europene, care să includă FEDER și 
fondurile BERD;

4. invită statele membre, Comisia și 
OAREC să faciliteze, în consultare cu 
autoritățile publice, parteneriatele public-
privat și să implementeze alte instrumente 
de finanțare europene, care să includă 
FEDER și fondurile BERD;

Or. en

Amendamentul 15
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia și OAREC să faciliteze, 
în consultare cu autoritățile publice, 
parteneriatele public-privat și să 
implementeze alte instrumente de finanțare 
europene, care să includă FEDER și 
fondurile BERD;

4. invită Comisia și OAREC să faciliteze, 
în consultare cu autoritățile publice, 
parteneriatele public-privat și să 
implementeze alte instrumente de finanțare 
europene, care să includă FEDER și 
fondurile BERD pentru statele membre 
mai sărace;

Or. en

Amendamentul 16
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. susține faptul că cererea mare pentru 
conectivitate, care stimulează în același 
timp profilul economiei online a UE, 
contribuie la disponibilitatea UE pentru 
rețele și răspunde mutațiilor sociale de pe 
piața unică, ar trebui sprijinită prin 
fonduri adecvate și infrastructură 
competițională solidă necesară pentru 
realizarea proiectului de bandă largă 
european;

Or. en

Amendamentul 17
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. ia act de absorbția lentă a fondurilor 
structurale pentru investiții în 
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infrastructura de bandă largă și 
necesitatea elaborării unor orientări 
privind utilizarea acestor instrumente; 
solicită o analiză atentă a acestor 
instrumente de finanțare pentru a 
identifica și elimina obstacolele din calea 
utilizării sale de către statele membre și 
regiuni;

Or. en

Amendamentul 18
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. consideră că extinderea accesului la 
bandă largă către zonele rurale și 
îndepărtate, acolo unde stimulentele pieței 
sunt mai reduse, joacă un rol important în 
coeziunea geografică și socială, sporind 
atractivitatea teritoriilor și 
competitivitatea companiilor; consideră 
că sprijinul public ar trebui să acorde 
prioritate extinderii infrastructurii de 
bandă largă către aceste zone;

Or. en

Amendamentul 19
António Fernando Correia De Campos

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. invită statele membre să promoveze și 
să extindă conectivitatea de mare viteză 
cu acces deschis la infrastructurile 
publice importante aflate în zone 
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îndepărtate (școli, spitale, alte instituții 
publice), ca mijloc de ameliorare a 
serviciului public, și să implementeze 
conectivitatea de mare viteză în regiunile 
îndepărtate, reducând astfel costurile de 
investiție ale furnizorilor privați locali;

Or. en

Amendamentul 20
Eija-Riitta Korhola

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei și OAREC să 
colecteze și să grupeze anual specificațiile 
(viteză și calitate) ofertelor de bandă largă 
disponibile pentru consumatori și 
întreprinderi în diferite state membre, 
precum și datele referitoare la progresul 
aplicării cadrului UE privind 
telecomunicațiile și a Recomandării 
privind noua generație de rețele de acces;

Or. en

Amendamentul 21
Anja Weisgerber

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. constată că noile rețele de fibre oferă 
consumatorilor un acces de înaltă calitate 
la viteze semnificativ mai mari decât 
tehnologia existentă; prin urmare, solicită 
OAREC să se asigure că vitezele tipice de 
bandă largă oferite consumatorilor sunt 
suficient de cunoscute în interesul 

6. constată că noile rețele de fibre oferă 
consumatorilor un acces de înaltă calitate 
la viteze semnificativ mai mari decât 
tehnologia existentă; prin urmare, solicită 
OAREC să se asigure că vitezele tipice de 
bandă largă oferite consumatorilor sunt 
suficient de cunoscute în interesul 
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transparenței cu privire la avantajele noii 
tehnologii de încărcare și descărcare;

transparenței cu privire la avantajele noii 
tehnologii de încărcare și descărcare; 
subliniază utilitatea acordării priorității 
extinderii serviciilor de internet în bandă 
largă prin cablu optic acolo unde aceasta 
reprezintă cea mai rentabilă și mai 
sustenabilă soluție; 

Or. de

Amendamentul 22
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. constată că noile rețele de fibre oferă 
consumatorilor un acces de înaltă calitate 
la viteze semnificativ mai mari decât 
tehnologia existentă; prin urmare, solicită 
OAREC să se asigure că vitezele tipice de 
bandă largă oferite consumatorilor sunt 
suficient de cunoscute în interesul 
transparenței cu privire la avantajele noii 
tehnologii de încărcare și descărcare;

6. constată că noile rețele de fibre oferă 
consumatorilor un acces de înaltă calitate 
la viteze semnificativ mai mari decât 
tehnologia existentă; prin urmare, solicită 
OAREC să se asigure că vitezele tipice de 
bandă largă oferite consumatorilor sunt 
suficient de cunoscute în interesul 
transparenței cu privire la avantajele noii 
tehnologii de încărcare și descărcare; 
solicită măsuri împotriva furnizorilor care 
nu respectă recomandările OAREC;

Or. en

Amendamentul 23
Eija-Riitta Korhola, Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. remarcă importanța unui program 
multianual ambițios și progresist privind 
politica în domeniul spectrului de 
frecvențe radio pentru instituirea 
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accesului la internetul de mare viteză în 
bandă largă la nivel european, care să 
asigure realizarea obiectivelor Strategiei 
UE 2020 și să asigure Europei o poziție de 
lider mondial în inovare și în dezvoltarea 
industriilor de înaltă de tehnologie;

Or. en

Amendamentul 24
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită Comisia să coordoneze cele mai 
bune practici între statele membre în 
domeniul rețelelor wifi de mare viteză cu 
acces public gratuit în transportul public.

Or. en

Amendamentul 25
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. constată că noua generație de 
tehnologie telefonică mobilă poate, de 
asemenea, juca un rol important în 
răspândirea serviciilor de bandă largă, în 
special în zonele geografice îndepărtate; 
consideră că, la viitoarea alocare a unui 
nou spectru, guvernele și autoritățile de 
reglementare în domeniul 
telecomunicațiilor ar putea condiționa 
alocarea spectrului de obligații de 
acoperire extinsă impuse operatorilor de 
telefonie mobilă.
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Or. en

Amendamentul 26
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază necesitatea unor investiții 
susținute în activitățile de cercetare din 
Uniunea Europeană desfășurate în 
domeniul noilor tehnologii de 
telecomunicații, atât cele de telefonie fixă, 
cât și cele de telefonie mobilă; invită 
Comisia să dezvolte în continuare 
inițiative tehnologice comune în aceste 
domenii, prin angajarea universităților, a 
institutelor de cercetare, a producătorilor 
de echipamente și a furnizorilor de 
servicii și conținut; consideră că aceste 
platforme oferă mijloace optime de 
dezvoltare și exploatare a noilor 
tehnologii și vor asigura un avantaj 
competitiv Uniunii Europene.

Or. en


