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Amendamentul 1
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de rezoluție
Referirea 17a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere recomandarea Comisiei 
referitoare la prelucrarea informațiilor 
privind localizarea apelantului în rețelele 
de comunicații electronice pentru 
serviciile de apel de urgență cu localizare,

Or. en

Amendamentul 2
Sylvana Rapti, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Referirea 18a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap semnată de UE 
la 23 decembrie 2010,

Or. en

Amendamentul 3
Sylvana Rapti, Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Referirea 18b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolul 2 (Dreptul la viață), 
articolul 3 (Dreptul la integritate al 
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persoanei), articolul 6 (Dreptul la 
libertate și la siguranță), articolul 26 
(Integrarea persoanelor cu handicap) și 
articolul 35 (Protecția sănătății),

Or. en

Amendamentul 4
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Aa). întrucât trebuie să se acorde o 
atenție deosebită, astfel încât grupurile 
vulnerabile să nu fie neglijate și măsuri 
speciale eficiente să fie întotdeauna puse 
în aplicare pentru a garanta incluziunea 
socială și accesul acestora la servicii în 
condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni,

Or. en

Amendamentul 5
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Aa). întrucât evoluția tehnologică, în 
special telefonia mobilă la prețuri 
accesibile, oferă în prezent majorității 
cetățenilor acces la serviciile de 
telecomunicații de bază,

Or. en
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Amendamentul 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ba). întrucât serviciul universal ar trebui 
să asigure accesul la serviciile esențiale 
pentru participarea în societate a tuturor 
cetățenilor, în cazul în care forțele pieței 
nu pot face singure acest lucru,

Or. en

Amendamentul 7
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Bb). întrucât asigurarea comunicațiilor 
în bandă largă de bază pentru toți 
cetățenii UE până în 2013 este unul dintre 
obiectivele-cheie de performanță ale 
Agendei digitale,

Or. en

Amendamentul 8
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ba). întrucât revizuirea din anul 2009 a 
Directivei privind serviciul universal și 
drepturile utilizatorilor a exclus în mod 
explicit modificările privind regimul 
serviciului universal, dat fiind faptul că 
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statele membre adoptau obiectivele 
Agendei digitale privind comunicațiile în 
bandă largă,

Or. en

Amendamentul 9
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(C). întrucât nu este încă posibil să se 
evalueze punerea în aplicare a DSU
revizuite, dat fiind faptul că termenul de 
transpunere este 25 mai 2011, iar perioada 
de trei ani necesară înainte de evaluare
abia a început,

(C). întrucât nu este încă posibil să se 
evalueze avantajele scontate ale punerii în 
aplicare a reformelor privind drepturile 
utilizatorilor din versiunea revizuită a 
Directivei privind serviciul universal și 
drepturile utilizatorilor, dat fiind faptul că 
termenul de transpunere este 25 mai 2011, 
iar perioada de trei ani necesară înainte de 
evaluarea aplicării corecte și 
cuprinzătoare a tuturor dispozițiilor 
directivei abia a început,

Or. en

Amendamentul 10
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(E). întrucât piața unică nu va putea fi 
niciodată considerată finalizată, ci ar trebui 
mereu reevaluată conform nevoilor sociale 
și progreselor tehnologice, ar trebui să 
existe întotdeauna garanții de protecție
socială, dezvoltare economică și creștere
pentru a garanta că piața unică aduce 
beneficii concrete pentru cetățeni,

(E). întrucât piața unică nu va putea fi 
niciodată considerată finalizată, ci ar trebui 
adaptată continuu, conform evoluției 
nevoilor sociale și ajustării protecțiilor 
sociale în cadrul măsurilor de siguranță 
de bază și progreselor tehnologice și 
apariției unor soluții inovatoare, întrucât 
măsurile suplimentare de promovare a 



AM\865044RO.doc 7/42 PE462.898v01-00

RO

creșterii și a locurilor de muncă sunt 
esențiale pentru a garanta că piața unică 
aduce beneficii concrete pentru cetățeni,

Or. en

Amendamentul 11
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(E). întrucât piața unică nu va putea fi 
niciodată considerată finalizată, ci ar trebui 
mereu reevaluată conform nevoilor sociale 
și progreselor tehnologice, ar trebui să 
existe întotdeauna garanții de protecție 
socială, dezvoltare economică și creștere 
pentru a garanta că piața unică aduce 
beneficii concrete pentru cetățeni,

(E). întrucât piața unică nu va putea fi 
niciodată considerată finalizată, ci ar trebui 
mereu reevaluată conform nevoilor sociale 
și progreselor tehnologice, ar trebui să 
existe întotdeauna garanții de protecție 
socială, dezvoltare economică și creștere
pentru a garanta că piața unică aduce 
beneficii concrete pentru cetățeni și piața 
unică digitală, inclusiv pentru 
comunicații electronice, ar trebui 
stimulată și realizată fără întârziere în 
beneficiul cetățenilor europeni, al 
consumatorilor și al întreprinderilor,

Or. en

Amendamentul 12
Sylvana Rapti, Heide Rühle, Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(F). întrucât dorința de progres este forța 
motoare și vectorul viziunii și obiectivelor 
stabilite de legislatorii europeni; întrucât 
propunerile pentru o legislație nouă sau de 
modificare trebuie să țină seama de 
experiențele concrete și de capacitățile de 

(F). întrucât dorința de progres este forța 
motoare și vectorul viziunii și obiectivelor 
stabilite de legislatorii europeni; întrucât 
propunerile pentru o legislație nouă sau de 
modificare trebuie să țină seama de 
experiențele concrete și de capacitățile de 
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punere în aplicare; întrucât adaptările 
legislative trebuie să beneficieze de un 
sprijin politic clar, susținut de o evaluare 
obiectivă costuri-beneficii ca factor 
decisiv;

punere în aplicare; întrucât adaptările 
legislative trebuie să beneficieze de un 
sprijin politic clar, susținut de o evaluare 
obiectivă socioeconomică, ca factor 
decisiv;

Or. en

Amendamentul 13
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Bușoi, Bernadette Vergnaud, George Lyon

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(G). întrucât singurul număr care poate fi 
folosit în toate statele membre ale UE
pentru a contacta serviciile de urgență este 
numărul european pentru servicii de 
urgență 112,

(G). întrucât numărul european pentru 
servicii de urgență 112, creat în 1991 
printr-o decizie a Consiliului pentru a 
permite cetățenilor accesul la toate 
serviciile de urgență (pompieri, poliție și 
ambulanță), este singurul număr pentru 
servicii de urgență care poate fi apelat în 
toate statele membre ale Uniunii Europene
și întrucât marea majoritate a europenilor 
nu știe încă de existența acestuia, 
neînregistrându-se progrese din anul 
2000,

Or. en

Amendamentul 14
Sylvana Rapti, Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(G). întrucât singurul număr care poate fi 
folosit în toate statele membre ale UE 
pentru a contacta serviciile de urgență este 
numărul european pentru servicii de 
urgență 112,

(G). întrucât singurul număr care poate fi 
folosit în toate statele membre ale UE 
pentru a contacta toate serviciile de urgență 
este numărul european pentru servicii de 
urgență 112,
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Or. en

Amendamentul 15
Louis Grech

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ga). întrucât „Declarația scrisă 100/2007 
privind avertizarea rapidă a cetățenilor în 
caz de urgență majoră” a fost semnată de 
432 de deputați,

Or. en

Amendamentul 16
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Bușoi, Bernadette Vergnaud, George Lyon

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ga). întrucât este nevoie în continuare de 
eforturi de evaluare și de garantare a 
calității serviciilor de urgență când se 
apelează 112 în ceea ce privește atât 
telecomunicațiile, cât și aspectele de 
coordonare a serviciilor de urgență și 
întrucât o evaluare cuprinzătoare și 
detaliată a stării reale de punere în 
aplicare a serviciului 112 în UE, pe baza 
experienței cetățenilor, în special 
evaluarea accesibilității, interoperabilității 
și a timpului de intervenție, nu a fost 
efectuată,

Or. en

Amendamentul 17
Sylvana Rapti, Heide Rühle
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ga). întrucât calitatea serviciilor puse la 
dispoziția cetățenilor prin intermediul 
numărului de urgență 112 depinde de 
factori multipli și cuprinde o componentă 
importantă care nu are legătură cu 
telecomunicațiile și se referă la serviciile 
de urgență implicate,

Or. en

Amendamentul 18
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ga). întrucât mai multe dezastre recente 
au arătat faptul că avertizarea și alertarea 
rapidă a cetățenilor în caz de urgențe și de 
dezastre majore iminente sau în curs de 
agravare, sunt necesare pentru a reduce 
pagubele și pierderea de vieți omenești,

Or. en

Amendamentul 19
Sylvana Rapti, Heide Rühle, Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Gb). întrucât mai multe dezastre recente 
au arătat faptul că avertizarea și alertarea 
rapidă a cetățenilor în caz de urgențe și de 
dezastre majore iminente sau în curs de 
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agravare, sunt necesare pentru a reduce 
pagubele și pierderea de vieți omenești,

Or. en

Amendamentul 20
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază importanța obligațiilor de 
serviciu universal (OSU) drept măsură de 
siguranță pentru incluziunea socială atunci 
când forțele pieței nu au reușit prin ele 
însele să furnizeze servicii de bază 
cetățenilor și întreprinderilor;

1. subliniază importanța obligațiilor de 
serviciu universal (OSU) ca drept 
fundamental și, mai exact, ca măsură de 
siguranță pentru incluziunea socială atunci 
când forțele pieței nu au reușit prin ele 
însele să furnizeze servicii de bază 
cetățenilor și întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 21
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază importanța obligațiilor de 
serviciu universal (OSU) drept măsură de 
siguranță pentru incluziunea socială 
atunci când forțele pieței nu au reușit prin 
ele însele să furnizeze servicii de bază
cetățenilor și întreprinderilor;

1. consideră că dispozițiile legislative 
europene existente pentru serviciul 
universal, ca parte a Directivei privind 
serviciul universal și drepturile 
utilizatorilor, nu mai sunt potrivite pentru 
tehnologia actuală și pentru cererile 
cetățenilor; consideră că o reformă majoră 
este necesară;

Or. en
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Amendamentul 22
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. sprijină reevaluarea regulată a abordării 
UE față de obligațiile de serviciu universal, 
ținând seama de evoluțiile sociale, 
economice și tehnologice pentru a 
identifica și a introduce în norme definiții 
adecvate care să reflecte nevoile în 
schimbare și care să amelioreze calitatea 
serviciilor;

2. sprijină reevaluarea regulată a abordării 
UE față de obligațiile de serviciu universal, 
ținând seama de evoluțiile sociale, 
economice și tehnologice pentru a 
identifica și a introduce în norme definiții 
adecvate care să reflecte nevoile reale în 
schimbare și care să amelioreze calitatea 
serviciilor;

Or. en

Amendamentul 23
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. sprijină obiectivele Agendei digitale 
referitoare la accesul universal la servicii în 
bandă largă și este convins că acesta va 
ajuta cetățenii și întreprinderile să se 
bucure de toate beneficiile pieței unice 
digitale, în special prin îmbunătățirea 
incluziunii sociale, crearea de noi 
oportunități pentru întreprinderile 
inovatoare din punct de vedere social și al 
mediului care creează de locuri de muncă, 
contribuie la creșterea economică și la 
creșterea oportunităților pentru comerțul 
transfrontalier;

4. sprijină obiectivele Agendei digitale 
referitoare la accesul universal la servicii în 
bandă largă și este convins că acesta va 
ajuta cetățenii și întreprinderile să se 
bucure de toate beneficiile pieței unice 
digitale, în special prin îmbunătățirea 
incluziunii sociale, crearea de noi 
oportunități pentru întreprinderile 
inovatoare din punct de vedere social și al 
mediului;

Or. fr
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Amendamentul 24
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein, Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. sprijină obiectivele Agendei digitale 
referitoare la accesul universal la servicii în 
bandă largă și este convins că acesta va 
ajuta cetățenii și întreprinderile să se 
bucure de toate beneficiile pieței unice 
digitale, în special prin îmbunătățirea 
incluziunii sociale, crearea de noi 
oportunități pentru întreprinderile 
inovatoare din punct de vedere social și al 
mediului care creează de locuri de muncă, 
contribuie la creșterea economică și la 
creșterea oportunităților pentru comerțul 
transfrontalier;

4. sprijină obiectivele Agendei digitale 
referitoare la accesul universal la servicii în 
bandă largă și este convins că acesta va 
ajuta cetățenii și întreprinderile să se 
bucure de toate beneficiile pieței unice 
digitale, în special prin îmbunătățirea 
incluziunii sociale, crearea de noi 
oportunități pentru întreprinderile 
inovatoare din punct de vedere social și al 
mediului care creează de locuri de muncă, 
contribuie la creșterea economică și la 
creșterea oportunităților pentru comerțul 
transfrontalier; în acest scop, sprijină 
promovarea competențelor digitale;

Or. en

Amendamentul 25
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. solicită Comisiei să acorde mai mult 
sprijin financiar proiectelor locale care 
fac posibil accesul digital, și totodată 
tuturor acelor comunități care ajută 
comunitățile dezavantajate să aibă acces 
la instrumentele tehnologice, sub forma 
realizării de posibilități de conectare în 
clădiri publice care asigură accesul 
gratuit la internet;

Or. 
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Amendamentul 26
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. recunoaște faptul că încurajarea 
introducerii serviciilor on-line, stimularea 
cererii și, prin urmare, potențarea 
incluziunii cetățenilor marginalizați 
anterior, luând în considerare o nouă 
educație, serviciile de sănătate și 
guvernamentale on-line, printre altele, 
contribuie, de asemenea, la obiectivele 
Agendei digitale;

Or. en

Amendamentul 27
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază faptul că prin combinarea 
politicilor și a tehnologiilor se poate 
stimula dezvoltarea de noi servicii on-line 
și de noi aplicații de către întreprinderi și 
organisme publice, ceea ce va stimula 
cererea de conexiuni la internet mai rapide, 
va face ca investițiile în rețele deschise de 
bandă largă să fie mai profitabile și, prin 
urmare, va încuraja parteneriatele de tip 
public-privat;

5. subliniază faptul că o combinare a
politicilor și a tehnologiilor (cum ar fi 
rețelele cu fir, cablu, fibră optică, rețelele 
mobile și prin satelit) poate stimula 
dezvoltarea de noi servicii on-line și de noi 
aplicații de către întreprinderi și organisme 
publice, cum ar fi serviciile 
guvernamentale, de sănătate și de 
educație on-line, ceea ce va stimula 
cererea de conexiuni la internet mai rapide, 
va face ca investițiile în rețele deschise de 
bandă largă să fie mai profitabile și, prin 
urmare, va încuraja parteneriatele de tip 
public-privat;
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Or. en

Amendamentul 28
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază importanța normelor UE 
privind achizițiile publice și consideră că 
este foarte important, în contextul 
revizuirii largi a acestor norme, ca atât 
autoritățile locale, cât și cele regionale să 
beneficieze de aceste măsuri pentru a 
încuraja participarea acestora la 
investițiile în tehnologia comunicațiilor și 
la achiziția înainte de comercializare (ca 
instrument care să aducă beneficiile 
cercetării pe piață), și ca achizițiile on-
line să fie lansate pe scară largă;

Or. en

Amendamentul 29
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază importanța normelor 
privind achizițiile publice și consideră că 
este foarte important ca, pe parcursul 
reformei acestor norme, atât autorităților 
locale, cât și celor regionale să li se 
faciliteze participarea la investițiile în 
tehnologia comunicațiilor, ca achiziția 
înainte de comercializare să fie stimulată 
în beneficiul cercetării și ca achizițiile on-
line să fie introduse;
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Or. en

Amendamentul 30
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită transpunerea efectivă a 
cadrului de reglementare privind 
telecomunicațiile, în special dispozițiile 
sale privind neutralitatea internetului, 
astfel încât utilizatorii finali să poată 
accesa serviciile și conținutul acestora și 
să utilizeze aplicații la alegere pe internet;

Or. en

Amendamentul 31
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Antonyia Parvanova

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază faptul că serviciul universal 
nu este un drept și nici motorul principal 
de asigurare a accesului universal la 
servicii de bandă largă, date fiind costurile 
mari ale investițiilor și faptul că acesta nu 
este în mod necesar în măsură să ofere 
servicii semnificativ mai bune 
consumatorilor;

6. subliniază faptul că serviciul universal 
nu este singurul și nici motorul principal 
de asigurare a accesului universal la 
servicii de bandă largă, date fiind costurile 
mari ale investițiilor și faptul că acesta nu 
este în mod necesar în măsură să ofere 
servicii semnificativ mai bune 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 32
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază faptul că serviciul universal 
nu este un drept și nici motorul principal 
de asigurare a accesului universal la 
servicii de bandă largă, date fiind costurile 
mari ale investițiilor și faptul că acesta nu 
este în mod necesar în măsură să ofere 
servicii semnificativ mai bune 
consumatorilor;

6. subliniază faptul că serviciul universal 
nu este motorul principal de asigurare a 
accesului universal la servicii de bandă 
largă, constatând totuși nevoia de a revizui 
domeniul de aplicare a serviciilor
universale în cazul în care nu se va 
asigura accesul la comunicațiile în bandă 
largă de bază pentru toți cetățenii UE 
până în 2013;

Or. en

Amendamentul 33
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază faptul că serviciul universal 
nu este un drept și nici motorul principal
de asigurare a accesului universal la 
servicii de bandă largă, date fiind costurile 
mari ale investițiilor și faptul că acesta nu 
este în mod necesar în măsură să ofere
servicii semnificativ mai bune 
consumatorilor;

6. subliniază faptul că serviciul universal 
nu este singurul motor de asigurare a 
accesului universal la servicii de bandă 
largă, date fiind costurile mari ale 
investițiilor și finanțarea insuficientă 
acordată, eliminându-se, prin urmare, 
posibilitatea de a oferi servicii 
semnificativ mai bune consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 34
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază faptul că serviciul universal 
nu este un drept și nici motorul principal de 
asigurare a accesului universal la servicii 
de bandă largă, date fiind costurile mari ale 
investițiilor și faptul că acesta nu este în 
mod necesar în măsură să ofere servicii 
semnificativ mai bune consumatorilor;

6. subliniază faptul că serviciul universal 
nu este un drept și nici motorul principal de 
asigurare a accesului universal la servicii 
de bandă largă, date fiind costurile mari ale 
investițiilor și faptul că acesta nu este în 
mod necesar în măsură să ofere servicii 
semnificativ mai bune consumatorilor și că 
intensificarea comunicațiilor în bandă 
largă de mare viteză va fi realizată cel mai 
bine prin dezvoltarea pieței;

Or. en

Amendamentul 35
Lara Comi

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază faptul că serviciul universal 
nu este un drept și nici motorul principal de 
asigurare a accesului universal la servicii 
de bandă largă, date fiind costurile mari ale 
investițiilor și faptul că acesta nu este în 
mod necesar în măsură să ofere servicii 
semnificativ mai bune consumatorilor;

6. subliniază faptul că serviciul universal 
nu este un drept și nici motorul principal de 
asigurare a accesului universal la servicii 
de bandă largă, date fiind costurile mari ale 
investițiilor și faptul că acesta nu este în 
mod necesar în măsură să ofere servicii 
semnificativ mai bune consumatorilor și că
intensificarea comunicațiilor în bandă 
largă de mare viteză va fi realizată cel mai 
bine prin dezvoltarea pieței;

Or. en

Amendamentul 36
Lara Comi

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că obligațiile de serviciu 
universal ar putea în cele din urmă să 
devină un stimulent suplimentar pentru 
dezvoltarea serviciilor în bandă largă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 37
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că obligațiile de serviciu 
universal ar putea în cele din urmă să 
devină un stimulent suplimentar pentru 
dezvoltarea serviciilor în bandă largă;

7. consideră că impunerea unei obligații
privind disponibilitatea serviciilor de 
bandă largă nu va conduce în mod 
automat la o utilizare mai amplă; prin 
urmare, invită Comisia și statele membre 
să consolideze măsurile de stimulare a 
cererii și de introducere de astfel de 
servicii, în loc să asigure doar o 
conexiune; în plus, consideră că obligațiile 
de serviciu universal ar putea în cele din 
urmă să devină un stimulent suplimentar 
pentru dezvoltarea serviciilor în bandă 
largă, dar că programele naționale 
concepute în mod corespunzător ar trebui 
să atingă obiectivele universale privind 
serviciile în bandă largă;

Or. en

Amendamentul 38
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că obligațiile de serviciu 
universal ar putea în cele din urmă să 
devină un stimulent suplimentar pentru 
dezvoltarea serviciilor în bandă largă;

7. consideră că obligațiile de serviciu 
universal ar putea în cele din urmă să 
devină un stimulent suplimentar pentru 
dezvoltarea serviciilor în bandă largă,
eventual ca obiectiv pe termen mediu;

Or. en

Amendamentul 39
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că o politică eficientă în 
domeniul spectrului de frecvențe radio, 
care să permită utilizarea armonizată a 
„dividendului digital” și un regulament 
care să stimuleze investițiile sunt, de 
asemenea, instrumente importante de 
sporire a comunicațiilor în bandă largă;

Or. en

Amendamentul 40
Lara Comi

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că o politică eficientă în 
domeniul spectrului de frecvențe radio, 
care să permită utilizarea armonizată a 
„dividendului digital” și un regulament 
care să stimuleze investițiile sunt, de 
asemenea, instrumente importante de 
sporire a comunicațiilor în bandă largă;
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Or. en

Amendamentul 41
Lara Comi

Propunere de rezoluție
Punctul 7b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. subliniază faptul că, în ceea ce 
privește finanțarea domeniilor în care 
lansarea serviciilor în bandă largă nu este 
viabilă din punct de vedere comercial, 
finanțarea publică europeană și 
națională, precum fondurile europene 
structurale sau cele de dezvoltare 
regională ar trebui să fie opțiunea 
preferată;

Or. en

Amendamentul 42
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită Comisiei să finalizeze evaluarea 
de impact în curs și să pună la dispoziția 
legislatorilor date fiabile despre utilizarea 
actuală, cererea preconizată și 
îmbunătățirea obligațiilor de serviciu 
universal prin banda largă și, în final, să 
prezinte o analiză a celui mai eficient 
pachet de finanțare pentru statele 
membre,consumatori și întreprinderi în 
ceea privește realizarea obligațiilor de 
serviciu universal;

8. consideră că impunerea prematură a 
unei obligații privind serviciul universal 
de bandă largă ar putea submina ceea ce 
întreprinderile ar putea îndeplini în mod 
voluntar; în consecință, solicită Comisiei 
să finalizeze evaluarea de impact în curs și 
să pună la dispoziția legislatorilor date 
fiabile despre utilizarea actuală, cererea 
preconizată și îmbunătățirea obligațiilor de 
serviciu universal prin banda largă și, în 
final, să prezinte o analiză a celui mai 
eficient pachet de finanțare pentru statele 
membre, consumatori și întreprinderi în 
ceea privește realizarea obligațiilor de 
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serviciu universal;

Or. en

Amendamentul 43
Lara Comi

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită Comisiei să finalizeze evaluarea 
de impact în curs și să pună la dispoziția 
legislatorilor date fiabile despre utilizarea 
actuală, cererea preconizată și 
îmbunătățirea obligațiilor de serviciu 
universal prin banda largă și, în final, să 
prezinte o analiză a celui mai eficient 
pachet de finanțare pentru statele membre, 
consumatori și întreprinderi în ceea 
privește realizarea obligațiilor de serviciu 
universal;

8. solicită Comisiei să finalizeze evaluarea 
de impact în curs și să pună la dispoziția 
legislatorilor date fiabile despre utilizarea 
actuală, cererea preconizată și 
îmbunătățirea obligațiilor de serviciu 
universal prin banda largă și, în final, să 
prezinte o analiză a celui mai eficient 
mecanism de finanțare pentru a evita 
costurile ineficiente și sarcinile excesive 
asupra operatorilor industriali;

Or. en

Amendamentul 44
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită Comisiei să asigure că 
următoarea generație de rețele de 
comunicații în bandă largă sunt lansate 
în așa fel încât să caracterul deschis și 
neutru al internetului să fie protejat, iar 
discriminările arbitrare împotriva 
capacității utilizatorilor finali de a accesa 
serviciile și conținutul acestora și de a 
utiliza aplicații la alegere pe internet să 
fie prevenite;
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Or. en

Amendamentul 45
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită Comisie ca, în paralel și în 
colaborare cu autoritățile naționale de 
reglementare, să monitorizeze atent piețele 
pentru a garanta că statele membre care 
sunt deja capabile sau doresc să furnizeze 
servicii universale prin intermediul gamei 
de tehnologii și viteze de bandă largă, să 
poată realiza acest lucru fără a cauza în 
practică denaturări ale pieței;

9. solicită Comisie ca, în paralel și în 
colaborare cu autoritățile naționale de 
reglementare, să monitorizeze atent piețele 
pentru a garanta că statele membre care 
sunt deja capabile sau doresc să furnizeze 
servicii universale prin intermediul gamei 
de tehnologii și viteze de bandă largă, pot 
realiza acest lucru fără a cauza în practică 
denaturări ale pieței și, prin urmare, că 
acestea procedează astfel doar în situațiile 
în care există în mod clar deficiențe pe 
piață, astfel încât să nu inhibe investițiile 
private în rețele;

Or. en

Amendamentul 46
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită Comisiei și statelor membre să 
analizeze, cu contribuția autorităților 
naționale de reglementare, opțiunile pentru 
o aplicare uniformă a obligațiilor de 
serviciu universal, care să garanteze 
accesibilitate pentru grupuri vulnerabile nu 
doar prin introducerea de terminale și de 
tarife speciale, ci și prin disponibilitatea 
informațiilor adecvate, precum și 
posibilitatea reală a consumatorului de a 
alege serviciile disponibile și servicii post-

11. solicită Comisiei și statelor membre să 
analizeze, cu contribuția autorităților 
naționale de reglementare, opțiunile pentru 
o aplicare uniformă a obligațiilor de 
serviciu universal, care să garanteze 
accesibilitate pentru grupuri vulnerabile nu 
doar prin introducerea de terminale și de 
tarife speciale accesibile, ci și prin 
disponibilitatea informațiilor adecvate, 
precum și posibilitatea reală a 
consumatorului de a alege serviciile 
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vânzare; disponibile și servicii post-vânzare;

Or. en

Amendamentul 47
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită Comisiei și statelor membre să 
analizeze, cu contribuția autorităților 
naționale de reglementare, opțiunile pentru 
o aplicare uniformă a obligațiilor de 
serviciu universal, care să garanteze
accesibilitate pentru grupuri vulnerabile nu 
doar prin introducerea de terminale și de 
tarife speciale, ci și prin disponibilitatea 
informațiilor adecvate, precum și 
posibilitatea reală a consumatorului de a 
alege serviciile disponibile și servicii post-
vânzare;

11. solicită Comisiei și statelor membre să 
analizeze, prin consultarea autorităților 
naționale de reglementare, opțiunile pentru 
o aplicare uniformă a dispozițiilor privind 
drepturile utilizatorilor din directiva 
reformată, care să promoveze accesibilitate 
pentru grupuri vulnerabile nu doar prin 
introducerea de terminale și de tarife 
speciale, ci și prin disponibilitatea 
informațiilor adecvate, precum și 
posibilitatea reală a consumatorului de a 
alege serviciile disponibile și servicii post-
vânzare;

Or. en

Amendamentul 48
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. consideră, cu toate acestea, că 
dispoziția de bază privind finanțarea 
serviciului universal, prin care se asigură 
că acesta este gestionat într-un mod 
nediscriminatoriu și transparent, ar trebui 
fie menținută în legislația UE și ar trebui 
să fie extinsă pentru a acoperi obligațiile 
privind atât serviciile de date, cât și 
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serviciile de voce;

Or. en

Amendamentul 49
Louis Grech

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază faptul că numărul 112 poate 
salva vieți și poate crește protecția 
cetățenilor UE;

12. subliniază faptul că numărul 112 poate 
salva vieți și poate crește protecția 
cetățenilor UE, servind ca sistem principal 
de sprijin pentru cetățenii și consumatorii 
din cadrul pieței unice; consideră că 
Comisia ar trebui să garanteze că fiecare 
segment al societății are acces la acest 
serviciu, inclusiv persoanele cu handicap 
(deficiențe auditive, deficiențe de vorbire 
etc.) și alte grupuri vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 50
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază faptul că numărul 112 poate 
salva vieți și poate crește protecția 
cetățenilor UE;

12. subliniază faptul că numărul 112 poate 
salva vieți și poate crește protecția 
cetățenilor UE; subliniază importanța 
garantării bunei funcționării a numărului 
112 pe întreg teritoriul Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 51
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază faptul că numărul 112 poate 
salva vieți și poate crește protecția 
cetățenilor UE;

12. subliniază faptul că numărul european 
pentru apeluri de urgență 112 poate salva 
vieți și poate crește protecția cetățenilor 
UE;

Or. en

Amendamentul 52
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. cu toate acestea, regretă că numărul 
european de urgență 112 este departe de a-
și fi atins potențialul maxim; prin urmare, 
consideră că încă trebuie luate măsuri de 
bază în ceea ce privește recunoașterea 
acestui număr de către cetățeni, împreună 
cu alte aspecte relevante legate de 
tehnologie și o mai bună coordonare;

13. regretă că numărul european de urgență 
112 este departe de a-și fi atins potențialul 
maxim; prin urmare, consideră că încă 
trebuie luate măsuri de bază în ceea ce 
privește recunoașterea acestui număr de 
către cetățeni, împreună cu alte aspecte 
relevante legate de tehnologie și o mai 
bună coordonare;

Or. en

Amendamentul 53
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. cu toate acestea, regretă că numărul 
european de urgență 112 este departe de 
a-și fi atins potențialul maxim; prin urmare, 

13. cu toate acestea, regretă că numărul 
112 este departe de a-și fi atins potențialul 
maxim; prin urmare, consideră că încă 
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consideră că încă trebuie luate măsuri de 
bază în ceea ce privește recunoașterea 
acestui număr de către cetățeni, împreună 
cu alte aspecte relevante legate de 
tehnologie și o mai bună coordonare;

trebuie luate măsuri de bază în ceea ce 
privește recunoașterea acestui număr de 
către cetățeni, împreună cu alte aspecte 
relevante legate de tehnologie și o mai 
bună coordonare;

Or. en

Amendamentul 54
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă Comisia Europeană ca, 
împreună cu statele membre și cu sprijinul 
acestora, să își intensifice eforturile 
comune pentru a sensibiliza și mai mult 
publicul în ceea ce privește existența și 
utilizarea numărului 112; 

14. îndeamnă Comisia Europeană ca 
împreună cu statele membre să își 
intensifice eforturile comune pentru a 
sensibiliza și mai mult publicul în ceea ce 
privește existența și utilizarea numărului 
112; 

Or. hu

Amendamentul 55
Louis Grech

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă Comisia Europeană ca, 
împreună cu statele membre și cu sprijinul 
acestora, să își intensifice eforturile 
comune pentru a sensibiliza și mai mult 
publicul în ceea ce privește existența și 
utilizarea numărului 112;

14. îndeamnă Comisia Europeană ca, 
împreună cu statele membre și cu sprijinul 
acestora, să își intensifice eforturile 
comune pentru a sensibiliza și mai mult 
publicul în ceea ce privește existența și 
utilizarea numărului 112, mai ales prin 
dezvoltarea unei strategii de comunicare 
specifică și cuprinzătoare, care abordează 
preocupările și întrebările cetățenilor cu 
privire la modul de funcționare a 
sistemului;
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Or. en

Amendamentul 56
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. invită statele membre să utilizeze cele 
mai bune mijloace de difuzare a 
informațiilor privind numărul pentru 
apeluri de urgență 112, în special școlile, 
prin intermediul cărora un număr foarte 
mare de gospodării pot fi ușor 
sensibilizate, aeroporturi și gări, dat fiind 
faptul că 112 este foarte util călătorilor, 
precum și portalurile de informații ale 
serviciilor naționale de urgență;

Or. en

Amendamentul 57
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 14b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. invită statele membre să utilizeze cele 
mai bune mijloace de difuzare a 
informațiilor privind numărul pentru 
apeluri de urgență 112, prin intermediul 
cărora un număr foarte mare de 
gospodării pot fi informate cu ușurință, în 
special pentru chirurgi, farmacii, școli, 
spitale și clinici, aeroporturi și gări, dat 
fiind faptul că numărul 112 este foarte 
util călătorilor, precum și portalurile de 
informații ale serviciilor naționale de 
urgență;
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Or. en

Amendamentul 58
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 14c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14c. constată totuși că în statele membre 
există încă numerele vechi pentru 
apelurile de urgență și subliniază că este 
important să nu se compromită gradul de 
sensibilizare a populației și să nu se 
creeze confuzii cu privire la ce număr de 
urgență să se apeleze;

Or. en

Amendamentul 59
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită statelor membre să 
îmbunătățească acuratețea și fiabilitatea 
informațiilor privind localizarea 
apelantului, conform noilor norme ale UE 
privind telecomunicațiile, și să își 
actualizeze tehnologiile cu scopul final al 
localizării automate;

15. regretă faptul că statele membre nu 
asigură încă informații privind 
localizarea pentru serviciile 112 într-un 
mod oportun, precis și sigur, luând în 
considerare faptul că informațiile privind 
localizarea apelantului ar trebui să fie 
disponibile în câteva secunde pentru a 
oferi informații valoroase dispecerilor și 
primilor respondenți; în consecință, 
solicită statelor membre să îmbunătățească 
acuratețea și fiabilitatea informațiilor 
privind localizarea apelantului, conform 
noilor norme ale UE privind 
telecomunicațiile, și să își actualizeze 
tehnologiile cu scopul final al localizării 
automate și oportune;
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Or. en

Amendamentul 60
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Bușoi, Bernadette Vergnaud, George Lyon

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită statelor membre să 
îmbunătățească acuratețea și fiabilitatea 
informațiilor privind localizarea 
apelantului, conform noilor norme ale UE 
privind telecomunicațiile, și să își 
actualizeze tehnologiile cu scopul final al 
localizării automate;

15. solicită Comisiei, în strânsă 
colaborare cu statele membre, să 
îmbunătățească semnificativ acuratețea și 
fiabilitatea informațiilor privind localizarea 
apelantului, conform noilor norme ale UE 
privind telecomunicațiile, și să actualizeze 
tehnologiile cu scopul final al localizării 
automate a tuturor apelurilor la numărul 
112 în câteva secunde pentru a oferi 
informații exacte și fiabile dispecerilor și, 
prin urmare, pentru a se dovedi util 
pentru cetățeni;

Or. en

Amendamentul 61
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită statelor membre să 
îmbunătățească acuratețea și fiabilitatea 
informațiilor privind localizarea 
apelantului, conform noilor norme ale UE 
privind telecomunicațiile, și să își 
actualizeze tehnologiile cu scopul final al 
localizării automate;

15. solicită statelor membre să 
îmbunătățească acuratețea și fiabilitatea 
informațiilor privind localizarea 
apelantului, conform noilor norme ale UE 
privind telecomunicațiile, și să își 
actualizeze tehnologiile cu scopul de a 
permite localizare automată a apelurilor 
efectuate din rețelele mobile, inclusiv a 
apelurilor clienților care folosesc serviciul 
roaming;
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Or. en

Amendamentul 62
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită Comisia să stabilească, cât mai 
curând posibil și în strânsă cooperare cu 
statele membre, condiții obligatorii de 
acuratețe și siguranță în localizarea 
automată a tuturor apelurilor la numărul 
112 pe teritoriul UE și să ia în 
considerare luarea unor măsuri împotriva 
statelor membre care nu își îndeplinesc 
obligațiile în acest sens, astfel cum sunt 
prevăzute de noile norme ale UE privind 
telecomunicațiile;

Or. en

Amendamentul 63
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Bușoi, Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită Comisiei să sprijine 
elaborarea de standarde și reglementări 
europene de nouă generație privind 
serviciul 112, în ceea ce privește 
localizarea apelantului în cazul apelurilor 
VoIP, având în vedere faptul că aceste 
apeluri pot fi efectuate prin intermediul 
aplicațiilor independente de rețea;

Or. en



PE462.898v01-00 32/42 AM\865044RO.doc

RO

Amendamentul 64
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Bușoi, Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită să se pună la dispoziție fonduri 
și să se sprijine proiecte de cercetare pentru 
a asigura dezvoltarea celor mai bune 
tehnologii pentru localizarea apelantului, 
inclusiv prin VoIP și sprijină, prin 
urmare, dezvoltarea de standarde și 
reglementări privind serviciile de nouă 
generație;

16. solicită să se pună la dispoziție fonduri 
și să se sprijine proiecte de cercetare pentru 
a asigura dezvoltarea celor mai bune 
tehnologii pentru localizarea apelantului, în 
special prin alocarea fondurilor PSP-TIC 
care sunt menționate în bugetul UE 
pentru 2009, 2010 și 2011 cu scopul de a 
sprijini testarea și punerea în aplicare a 
serviciilor inovatoare (bazate pe VoIP și 
pe accesul IP la 112), anticipând 
instituirea unui sistem de servicii 112 de 
nouă generație în cadrul UE. de 
asemenea, Comisia este invitată să 
urmărească punerea în aplicare a 
aplicațiilor de nouă generație privind 
serviciul 112, cum ar fi mesajele text, 
video și rețelele sociale, și modul în care 
astfel de aplicații, care sunt în prezent la 
dispoziția cetățenilor, pot fi puse în 
aplicare în sistemul de comunicare de 
urgență pentru a îmbunătăți accesul la 
serviciul 112, precum și pentru a 
consolida capacitatea de răspuns la 
situațiile de urgență în care se află 
cetățenii;

Or. en

Amendamentul 65
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită să se pună la dispoziție fonduri
și să se sprijine proiecte de cercetare 

16. solicită statelor membre și Comisiei să 
lanseze măsuri care să îmbunătățească 
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pentru a asigura dezvoltarea celor mai bune 
tehnologii pentru localizarea apelantului, 
inclusiv prin VoIP și sprijină, prin urmare, 
dezvoltarea de standarde și reglementări 
privind serviciile de nouă generație;

accesul la fonduri și la sprijin pentru 
proiecte de cercetare pentru a asigura 
dezvoltarea celor mai bune tehnologii 
pentru localizarea apelantului, inclusiv prin 
VoIP și sprijină, în consecință, dezvoltarea 
de standarde și reglementări privind 
serviciile de nouă generație;

Or. en

Amendamentul 66
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită Comisia să ia în considerare 
modul în care mesajele trimise cu ajutorul 
telefonului mobil, mesajele video, 
serviciile inovatoare, cum ar fi VoIP și 
rețelele sociale pot fi utilizate în 
comunicarea de urgență cu scopul de a 
facilita și de a spori utilizarea numărului 
112 de către toți cetățenii europeni;

Or. fr

Amendamentul 67
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein, Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază importanța unei mai bune 
coordonări între organismele care intervin 
în situații de urgență, atât la nivel național, 
cât și la nivel transfrontalier/al Uniunii 
Europene, pentru a realiza cel mai înalt 
nivel de eficacitate;

18. subliniază importanța unei mai bune 
coordonări între organismele care intervin 
în situații de urgență, atât la nivel național, 
cât și la nivel transfrontalier/al Uniunii 
Europene, pentru a realiza cel mai înalt 
nivel de eficacitate și, în acest scop, invită 
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Comisia să sprijine și se sincronizeze cu 
administrațiile statelor membre pentru a 
găsi modalități de îmbunătățire a 
interoperabilității sistemelor lor;

Or. en

Amendamentul 68
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Bușoi, Bernadette Vergnaud, George Lyon

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită Comisiei să stabilească cerințe 
privind fiabilitatea și să stabilească 
indicatori de reacție imediată drept 
obiective de performanță;

19. solicită Comisiei, în strânsă cooperare 
cu statele membre, să stabilească cerințe 
privind fiabilitatea și calitatea pentru 
întreg lanțul de servicii 112 și să 
stabilească indicatori de performanță și 
orientări cu privire la calitatea serviciului 
112, pe baza experienței cetățenilor, luând 
în considerare nevoia de accesibilitate și 
interoperabilitate, de intervenții 
multilingve, oportune și de calitate ale 
serviciilor de urgență;

Or. en

Amendamentul 69
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită Comisiei să stabilească cerințe 
privind fiabilitatea și să stabilească 
indicatori de reacție imediată drept 
obiective de performanță;

19. solicită Comisiei să stabilească cât mai 
curând posibil cerințe privind fiabilitatea și 
să stabilească indicatori de reacție imediată 
drept obiective de performanță;

Or. en
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Amendamentul 70
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. solicită Comisiei să stabilească cerințe 
privind fiabilitatea și să stabilească 
indicatori de reacție imediată drept 
obiective de performanță;

19. solicită Comisiei să stabilească cerințe 
privind fiabilitatea în cel mai scurt timp 
posibil și să stabilească indicatori de 
reacție imediată drept obiective de 
performanță;

Or. en

Amendamentul 71
Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. recomandă schimbul de bune practici, 
în special privind folosirea unui singur 
operator pentru gestionarea unui apel și 
folosirea serviciilor de interpretare care i-
ar putea ajuta pe cei care nu vorbesc 
limba țării în care folosesc serviciile de 
urgență;

20. recomandă schimbul de bune practici
în vederea îmbunătățirii eficienței
serviciului în toate statele membre, 
precum și crearea unui sistem de
coordonare între serviciile de urgență din
toate statele membre, astfel încât
cetățeanul care a făcut apel de urgență
aflat într-un alt stat membru poate 
contacta serviciile de urgență din statul 
membru al cărui cetățean este, iar acestea 
îl pot ajuta în orice moment și pot 
coordona urgența cu țara în care se află;

Or. es

Amendamentul 72
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Bușoi, Bernadette Vergnaud, George Lyon
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Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. recomandă schimbul de bune practici 
în special privind folosirea unui singur 
operator pentru gestionarea unui apel și 
folosirea serviciilor de interpretare care i-
ar putea ajuta pe cei care nu vorbesc 
limba țării în care folosesc serviciile de 
urgență;

20. invită Comisia să sprijine printr-un 
program de acțiune schimbul de
experiențe și de bune practici între 
serviciile de urgență ale UE prin crearea 
unei rețele de experți, concentrându-se pe 
schimburi constante de informații între 
autoritățile naționale de reglementare, 
serviciile de urgență și organizațiile 
societății civile (OSC); de asemenea, ar 
trebui să ofere sprijin pentru crearea 
serviciului 112 în țările candidate și în 
țările vecine UE;

Or. en

Amendamentul 73
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. recomandă schimbul de bune practici în 
special privind folosirea unui singur 
operator pentru gestionarea unui apel și 
folosirea serviciilor de interpretare care i-ar 
putea ajuta pe cei care nu vorbesc limba 
țării în care folosesc serviciile de urgență;

20. recomandă schimbul de bune practici 
între autoritățile naționale de 
reglementare, serviciile de urgență și 
organizațiile societății civile din statele 
membre, extinzând acest schimb la 
organizațiile din țările candidate și din 
țările vecine UE; recomandă în special 
schimbul de bune practici între statele 
membre în ceea ce privește gestionarea 
apelurilor la 112, de exemplu, sub 
aspectul formării profesionale a 
operatorilor, folosirea unui singur operator 
pentru gestionarea unui apel și folosirea 
serviciilor de interpretare care i-ar putea 
ajuta pe cei care nu vorbesc limba țării în 
care folosesc serviciile de urgență;

Or. en
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Amendamentul 74
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. recomandă schimbul de bune practici 
în special privind folosirea unui singur 
operator pentru gestionarea unui apel și 
folosirea serviciilor de interpretare care i-ar 
putea ajuta pe cei care nu vorbesc limba 
țării în care folosesc serviciile de urgență;

20. recomandă schimbul de bune practici 
în ceea ce privește gestionarea apelurilor 
la 112, de exemplu, sub aspectul formării 
profesionale a operatorilor, folosirea unui 
singur operator pentru gestionarea unui 
apel și folosirea serviciilor de interpretare 
care i-ar putea ajuta pe cei care nu vorbesc 
limba țării în care folosesc serviciile de 
urgență;

Or. en

Amendamentul 75
Toine Manders

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. recomandă schimbul de bune practici în 
special privind folosirea unui singur 
operator pentru gestionarea unui apel și 
folosirea serviciilor de interpretare care i-ar 
putea ajuta pe cei care nu vorbesc limba 
țării în care folosesc serviciile de urgență;

20. recomandă schimbul de bune practici în 
special privind folosirea unui singur 
operator pentru gestionarea unui apel și 
folosirea serviciilor on-line și de 
interpretare care i-ar putea ajuta pe cei care 
nu vorbesc limba țării în care folosesc 
serviciile de urgență;

Or. en

Amendamentul 76
Ildikó Gáll-Pelcz, Ádám Kósa

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază nevoia de a garanta 
accesibilitatea numărului 112 pentru 
persoane cu diferite tipuri de handicap și 
pentru grupurile vulnerabile și cere 
standardizarea posibilității de acces a 
acestor persoane la numărul 112;

21. solicită statelor membre să garanteze 
accesul nelimitat la numărul 112 pentru 
persoane cu diferite tipuri de handicap și 
pentru grupurile vulnerabile. Acesta poate 
să cuprindă asigurarea unor terminale 
speciale în favoarea utilizatorilor cu 
deficiențe de auz, respectiv de vedere, a 
unor servicii textuale, respectiv de limbaj 
al semnelor sau a altor echipamente 
speciale;

Or. hu

Amendamentul 77
Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază nevoia de a garanta 
accesibilitatea numărului 112 pentru 
persoane cu diferite tipuri de handicap și 
pentru grupurile vulnerabile și cere 
standardizarea posibilității de acces a 
acestor persoane la numărul 112;

21. subliniază nevoia de a garanta 
accesibilitatea numărului 112 pentru 
persoane cu diferite tipuri de handicap și 
pentru grupurile vulnerabile și cere 
standardizarea posibilității de acces a 
acestor persoane la numărul 112; de 
asemenea, invită Comisia și statele 
membre să își intensifice eforturile pentru 
a spori gradul de informare a acestor 
persoane cu privire la numărul 112 prin 
intermediul mijloacelor de comunicare 
adaptate în mod specific la nevoile 
acestora;

Or. fr

Amendamentul 78
Malcolm Harbour
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Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază nevoia de a garanta 
accesibilitatea numărului 112 pentru 
persoane cu diferite tipuri de handicap și 
pentru grupurile vulnerabile și cere 
standardizarea posibilității de acces a 
acestor persoane la numărul 112;

21. subliniază nevoia de a garanta 
accesibilitatea numărului 112 pentru 
persoane cu diferite tipuri de handicap și 
pentru grupurile vulnerabile și cere în 
special standardizarea posibilității de acces 
a acestor grupuri la numărul 112;

Or. en

Amendamentul 79
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. invită statele membre, dat fiind faptul 
că tehnologia există deja, să arate 
bunăvoința necesară pentru adoptarea 
unui sistem de prevenire proactivă prin 
transmiterea de informații privind 
urgențele și dezastrele majore iminente 
sau în curs de agravare către cetățenii din 
zona afectată, prin intermediul serviciilor 
de telecomunicații;

Or. en

Amendamentul 80
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită Comisiei să realizeze un studiu 22. solicită Comisiei să realizeze un studiu 
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privind performanțele existente până în 
prezent ale serviciului legat de numărul 
112 și privind cooperarea dintre 
organismele relevante, cu scopul de a 
îmbunătăți serviciul; 

privind performanțele existente până în 
prezent ale serviciului legat de numărul 
112 și privind cooperarea dintre 
organismele relevante, cu scopul de a 
îmbunătăți serviciul, precum și măsurile 
adoptate până în prezent de către statele 
membre;

Or. hu

Amendamentul 81
Malcolm Harbour

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită Comisiei să realizeze un studiu 
privind performanțele existente până în 
prezent ale serviciului legat de numărul 
112 și privind cooperarea dintre 
organismele relevante, cu scopul de a 
îmbunătăți serviciul;

22. solicită Comisiei să realizeze un studiu 
privind performanțele existente până în 
prezent ale serviciului legat de numărul 
112 și privind cooperarea dintre 
organismele relevante, cu scopul de a 
îmbunătăți serviciul; în plus, solicită 
Comisiei să ia în considerare posibilitatea 
extinderii serviciului de urgență 112 de la 
apelurile vocale la SMS, astfel încât un 
mesaj cu textul „112” să determine un 
răspuns de urgență;

Or. en

Amendamentul 82
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Bușoi, Bernadette Vergnaud, George Lyon

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. solicită Comisiei să evalueze, prin 
intermediul organismelor independente și 
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până la sfârșitul anului 2012 cel târziu, 
starea reală a punerii în aplicare a 
serviciului 112 pe întreg teritoriul UE, pe 
baza experienței cetățenilor, evaluând în 
special accesibilitatea, interoperabilitatea 
și timpul de intervenție. În acest sens, 
Comisia este, de asemenea, invitată să 
prezinte până la aceeași dată o analiză a 
timpului de intervenție obligatoriu din 
punct de vedere juridic și a celui pus în 
aplicare, de fapt, în UE și să includă în 
studiul de impact pregătit în cadrul eCall 
consecințele umane și financiare ale 
funcționării serviciului 112;

Or. en

Amendamentul 83
Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. invită Comisia să prezinte un raport 
privind instituirea unui „sistem 112 
invers”, cu alte cuvinte un sistem 
disponibil în întreaga Uniune Europeană, 
universal, multilingv, accesibil, 
simplificat. eficient și interconectat de 
avertizare și de alertare a cetățenilor în 
situații majore de urgență și de dezastre 
naturale și/ sau provocate de om, iminente 
sau în curs de agravare, și consideră că 
un astfel de sistem ar trebui să fie pus în 
aplicare fără a afecta viața privată a 
persoanelor și în combinație cu campanii 
adecvate de informare și de instruire a 
cetățenilor;

Or. en
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Amendamentul 84
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Bușoi, Bernadette Vergnaud

Propunere de rezoluție
Punctul 22b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. solicită Comisiei ca, în strânsă 
cooperare cu statele membre, să evalueze 
și să ia în considerare, cât mai curând 
posibil, acțiunile corespunzătoare pentru 
extinderea noțiunii de serviciu universal, 
care să includă crearea și menținerea 
unui serviciu „112 invers” paneuropean, 
multilingv, eficient, accesibil tuturor, 
adică un sistem de avertizare rapidă a 
cetățenilor cu ajutorul mijloacelor de 
telecomunicații, în situații de urgență sau 
de dezastre majore, iminente sau în curs 
de agravare pe întreg teritoriul UE;

Or. en


