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Amendamentul 7
Sabine Verheyen

Propunere de regulament
Considerentul 4

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 spațiul rural, dar nu ar trebui să 
denatureze concurența în mod necuvenit.

Or. de

Amendamentul 8
Sabine Verheyen

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Caracterul neutru al rețelelor este 
extrem de important pentru un internet 
deschis.

Or. de

Amendamentul 9
Sabine Verheyen
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Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În ceea ce privește utilizarea 
parteneriatelor public-private pentru 
punerea la dispoziție a unor servicii în 
bandă largă rapide, în special în zonele 
rurale, este de recomandat să se utilizeze 
parteneriatele public-private finanțate 
prin fonduri europene dintre autorități 
regionale și locale și întreprinderi mici și 
mijlocii din domeniul TIC în materie de 
servicii informatice publice, deoarece 
acestea pot reprezenta o bază durabilă 
pentru dezvoltarea de competențe și de 
cunoștințe în întreaga UE.

Or. de

Amendamentul 10
Sabine Verheyen

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 

(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 la scară largă 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 
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telecomunicații digitale. telecomunicații digitale.

Or. de

Amendamentul 11
Sabine Verheyen

Propunere de regulament
Considerentul 11

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 
a 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, 
aplicațiile de software și de comunicare 
moderne și aparatura mobilă cu acces la 
internet au nevoie de viteze de transmitere 
din ce în ce mai mari. Implementarea unor 
rețele în bandă largă ultrarapide va aduce 
beneficii în special întreprinderilor mici și 
mijlocii și industriilor culturale și din 
domeniul creației, care de multe ori nu pot 
beneficia de serviciile bazate pe web, 
precum cele de cloud computing, din cauza 
conectivității și a vitezei inadecvate ale 
conexiunilor în bandă largă existente.
Astfel se deblochează potențialul pentru 
creșteri însemnate de productivitate în ceea 
ce privește IMM-urile, precum și sectorul 
cultural și cel de creație. Prin urmare, 
obiectivul ar trebui să fie acela de a 
introduce și în zonele rurale acces la 
internet cu viteze mari de transmitere.

Or. de

Amendamentul 12
Sabine Verheyen

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pentru dotarea zonelor rurale, 
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dezvoltarea rețelelor de acces, care permit 
conectarea locuințelor, este extrem de 
importantă.

Or. de

Amendamentul 13
Sabine Verheyen

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 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. Factorii de 
decizie naționali, regionali și locali 
trebuie însă să aibă în continuare 
posibilitatea de a decide ei înșiși asupra 
utilizării informațiilor lor și de a suporta o 
parte importantă din costurile aferente 
îndeplinirii mandatului lor public.

Or. de

Amendamentul 14
Sabine Verheyen

Propunere de regulament
Considerentul 21
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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 
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.

(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,
precum și la nivel regional și local, 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 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.

Or. de

Amendamentul 15
Sabine Verheyen

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – 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,
sprijină dezvoltarea pieței unice și susțin 
integrarea digitală a tuturor regiunilor 
dezavantajate din punct de vedere 
economic, conducând la sporirea 
competitivității economiei europene, 
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inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii
(IMM).

Or. de

Amendamentul 16
Sabine Verheyen

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – 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 și a 
guvernelor prin promovarea interconectării 
și a interoperabilității rețelelor naționale de 
telecomunicații, precum și a accesului la 
aceste rețele la prețuri accesibile.

Or. de

Amendamentul 17
Sabine Verheyen

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – 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 și conform principiului 
neutralității tehnologice a rețelelor în 
bandă largă rapide și ultrarapide care, la 
rândul lor, facilitează dezvoltarea și 
implementarea serviciilor digitale 
transeuropene.

Or. de

Amendamentul 18
Sabine Verheyen



AM\906462RO.doc 9/15 PE492.634v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. se obligă să respecte principiile 
neutralității rețelelor.

Or. de

Amendamentul 19
Sabine Verheyen

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – 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 unor rețele în bandă 
largă ultrarapide și la scară largă, astfel 
încât să se asigure o viteză de transmisie a 
datelor de minim 100 Mbps;

Or. de

Amendamentul 20
Sabine Verheyen

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – 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 unor rețele în bandă 
largă, în special a unor rețele de acces,
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;
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Or. de

Amendamentul 21
Sabine Verheyen

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) susținerea parteneriatelor 
public-private dintre autorități regionale 
și locale și întreprinderi mici și mijlocii 
din domeniul TIC în materie de servicii 
informatice publice.

Or. de

Amendamentul 22
Malcolm Harbour

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.

eliminat

Or. en

Justificare

Textul propus pare să impună statelor responsabile cu punerea în aplicare a proiectelor de 
interes comun să ia măsuri în vederea respectării specificațiilor din prezentul regulament.  
De exemplu, în ceea ce privește contorizarea inteligentă, asta ar însemna că toate statele 
membre care folosesc contoare inteligente ar trebui să respecte cerințele din prezentul 
regulament. Astfel nu s-ar respecta dispozițiile directivelor din domeniul energiei electrice și 
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al gazelor din cadrul celui de-al treilea pachet.

Amendamentul 23
Sabine Verheyen

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 și/sau alte entități, 
inclusiv autorități regionale și locale,
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.

Or. de

Amendamentul 24
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 1 – paragraful 1

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:

eliminat

(a) Management, cartografiere și servicii 
inovatoare. Măsurile de asistență tehnică, 
atunci când sunt necesare pentru 
implementare și guvernanță, vor include o 
componentă de planificare a proiectelor și 
a investițiilor, precum și studii de 
fezabilitate, în vederea sprijinirii măsurilor 
de investiții și a instrumentelor financiare. 
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Prin cartografierea infrastructurilor 
paneuropene de bandă largă se vor realiza 
topografierea și documentarea fizice 
detaliate și continue a siturilor relevante, 
analizarea drepturilor de trecere, evaluări 
ale potențialului de modernizare a 
instalațiilor existente etc. În cadrul 
cartografierii ar trebui respectate principiile 
prevăzute în Directiva 2007/2/CE 
(Directiva INSPIRE) și activitățile de 
standardizare conexe.  Măsurile de 
asistență tehnică pot sprijini, de 
asemenea, repetarea modelelor reușite de 
investiții și de implementare.
Aceste acțiuni pot include și reziliența la 
efectele schimbărilor climatice cu scopul 
de a evalua riscurile care decurg din 
schimbările climatice și de a asigura 
rezistența infrastructurii în caz de 
dezastre, în conformitate cu cerințele 
relevante stipulate de legislația UE sau de 
legislația națională.
(b) Acțiuni de sprijinire și alte măsuri de 
suport tehnic. Aceste acțiuni sunt 
necesare pentru a pregăti sau a sprijini 
punerea în aplicare a proiectelor de 
interes comun ori pentru a accelera 
adoptarea acestora. În sectorul serviciilor 
digitale, acțiunile de sprijinire stimulează 
și promovează, de asemenea, adoptarea 
unor noi infrastructuri de servicii digitale 
care pot deveni necesare sau folositoare 
în urma evoluțiilor tehnologice, a 
schimbărilor pe piețele relevante sau a 
noilor priorități politice.

Or. en

Justificare

Acestea nu reprezintă o prioritate pentru subvențiile de la nivelul UE. Este mult mai potrivit 
ca toate fondurile UE să fie direcționate către aplicare, și nu către studii de inventariere / 
fezabilitate, a căror finanțare ar fi mai potrivit să aibă loc la nivelul statelor membre.
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Amendamentul 25
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 10 – teza introductivă

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 prin 
comerț:

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie foarte clar că ar trebui acordat sprijin doar pentru zonele în care piața nu va 
pune la dispoziție infrastructura necesară.

Amendamentul 26
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – titlul 5 – subtitlul 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 în statele 
membre ar trebui să sporească capacitățile 
întregii UE legate de pregătire, de schimbul 
de informații, de coordonare și de reacție, 
ținând, totodată, seama de capacitățile și 
de inițiativele actuale de la nivel național.

Or. en

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. Acest amendament ar lămuri acest aspect.
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Amendamentul 27
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – titlul 5 – subtitlul 2 – paragraful 2

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
furniza un număr limitat de informații 
către un sistem european de schimb de 
informații și de alertă (EISAS) pentru 
cetățenii și IMM-urile din UE.

Or. en

Justificare

În raportul ENISA privind punerea în aplicare a EISAS din octombrie 2011 se afirmă că, în 
ceea ce privește domeniul de aplicare, punctele principale și resursele CERT de la nivel 
național/guvernamental, condițiile operaționale reprezintă o provocare serioasă pentru ideea 
de a porni de la CERT de la nivel național/guvernamental ca punct central și ca motor al 
EISAS în statele membre. Nu ar fi potrivit ca CERT să reprezinte coloana vertebrală a EISAS. 
Alte organizații în care IMM-urile și cetățenii sunt principalii consumatori ar trebui să aibă 
un rol mai important.

Amendamentul 28
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – titlul 5 – subtitlul 2 – paragraful 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) servicii proactive - observarea și 
diseminarea tehnologiei și schimbul de
informații legate de securitate; evaluări 
ale securității; furnizarea de orientări 
privind configurația de securitate; 
furnizarea de servicii de detectare a 

(a) EISAS ar trebui să pună la dispoziția 
cetățenilor și a IMM-urilor din UE 
cunoștințele și competențele necesare 
pentru protejarea sistemelor lor 
informatice și a resurselor lor de 
informare. Crearea unei rețele de CERT 
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intruziunilor; naționale / guvernamentale ar trebui să 
faciliteze schimbul de informații și 
cooperarea între statele membre.

Or. en

Justificare

În raportul ENISA privind punerea în aplicare se sugerează că informațiile atât de detaliate 
nu ar fi așa de valoroase pentru IMM-uri și cetățeni. Detaliile exacte privind serviciile ar 
trebui definite în cadrul activităților viitoare ale ENISA. Activitățile rețelei de CERT 
naționale/guvernamentale probabil că vor fi definite mai în detaliu în regulamentul Comisiei 
privind securitatea informatică în cursul acestui an și nu ar trebui prevăzute în acest context.

Amendamentul 29
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – titlul 5 – subtitlul 2 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) servicii reactive - gestionarea 
incidentelor și reacții în urma acestora; 
emiterea de alerte și avertismente; analiza 
și gestionarea vulnerabilităților, 
gestionarea artefactelor (emiterea de 
alerte de înaltă calitate cu privire la noile 
programe cu scop distructiv - malware - și 
la alte artefacte).

eliminat

Or. en

Justificare

În raportul ENISA privind punerea în aplicare se sugerează că informațiile atât de detaliate 
nu ar fi așa de valoroase pentru IMM-uri și cetățeni. Detaliile exacte privind serviciile ar 
trebui definite în cadrul activităților viitoare ale ENISA. Activitățile rețelei de CERT 
naționale/guvernamentale probabil că vor fi definite mai în detaliu în regulamentul Comisiei 
privind securitatea informatică în cursul acestui an și nu ar trebui prevăzute în acest context.


