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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

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

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;

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;

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;

5. subliniază diferența dintre capacitatea rețelei și experiența reală a utilizatorilor, deoarece 
viteza de internet este, de asemenea, legată de capacitatea și de congestionarea paginii de 
internet; invită Comisia să își perfecționeze, în colaborare cu OAREC, măsurătorile 
vitezei oferite în bandă largă și să își adapteze obiectivele în consecință;

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;

7. solicită o abordare neutră din punct de vedere tehnologic care să combine tehnologiile 
fixe, cele fără fir, cele prin satelit și cele care permit utilizarea spectrului; solicită 
transpunerea efectivă a cadrului de telecomunicații, inclusiv dispozițiile sale privind 
neutralitatea netă, pentru a se asigura că dezvoltarea benzii largi nu restricționează 
inovarea.


