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Amendamentul 204
Matthias Groote

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. insistă asupra menţinerii unui internet 
deschis, în care cetăţenii să aibă dreptul 
de a accesa şi de a distribui informaţii sau 
de a rula aplicaţiile şi serviciile pe care le 
doresc; invită Comisia, Organismul 
autorităţilor europene de reglementare în 
domeniul comunicaţiilor electronice 
(OAREC) şi autorităţile naţionale de 
reglementare (ANR) să monitorizeze 
îndeaproape şi să asigure aplicarea 
armonizată a dispoziţiilor privind 
„neutralitatea reţelei”;

14. insistă asupra menţinerii unui internet 
deschis, care să permită tuturor 
utilizatorilor şi furnizorilor că 
informaţiile sunt transmise în mod neutru 
şi nediscriminatoriu prin celelalte 
subreţele, indiferent de destinaţie, de 
sursă sau de conţinutul datelor; invită 
Comisia, Organismul autorităţilor europene 
de reglementare în domeniul 
comunicaţiilor electronice (OAREC) şi 
autorităţile naţionale de reglementare 
(ANR) să monitorizeze îndeaproape şi să 
asigure aplicarea armonizată a dispoziţiilor 
privind „neutralitatea reţelei”;

Or. de

Amendamentul 205
Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. insistă asupra menţinerii unui internet 
deschis, în care cetăţenii să aibă dreptul de 
a accesa şi de a distribui informaţii sau de a 
rula aplicaţiile şi serviciile pe care le 
doresc; invită Comisia, Organismul 
autorităţilor europene de reglementare în 
domeniul comunicaţiilor electronice 
(OAREC) şi autorităţile naţionale de 
reglementare (ANR) să monitorizeze 
îndeaproape şi să asigure aplicarea 
armonizată a dispoziţiilor privind 

14. insistă asupra menţinerii unui internet 
deschis, în care cetăţenii să aibă dreptul de 
a accesa şi de a distribui informaţii sau de a 
rula aplicaţiile şi serviciile pe care le 
doresc; invită Comisia, Organismul 
autorităţilor europene de reglementare în 
domeniul comunicaţiilor electronice 
(OAREC) şi autorităţile naţionale de 
reglementare (ANR) să monitorizeze 
îndeaproape şi să asigure aplicarea 
armonizată a dispoziţiilor privind 
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„neutralitatea reţelei”; „neutralitatea reţelei” din pachetul revizuit 
privind telecomunicaţiile; invită Comisia 
să prezinte rapid o propunere legislativă 
care să ofere orientări privind 
neutralitatea reţelei, destinate atât 
operatorilor conexiunilor internet fixe, cât 
şi ai celor mobile, şi să acţioneze în 
conformitate cu măsurile luate referitor la 
serviciile de roaming şi la degruparea de 
la bucla locală;

Or. en

Amendamentul 206
Giles Chichester

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. insistă asupra menţinerii unui internet 
deschis, în care cetăţenii să aibă dreptul de 
a accesa şi de a distribui informaţii sau de a 
rula aplicaţiile şi serviciile pe care le 
doresc; invită Comisia, Organismul 
autorităţilor europene de reglementare în 
domeniul comunicaţiilor electronice 
(OAREC) şi autorităţile naţionale de 
reglementare (ANR) să monitorizeze 
îndeaproape şi să asigure aplicarea 
armonizată a dispoziţiilor privind 
„neutralitatea reţelei”;

14. subliniază importanţa unui internet 
deschis, în care cetăţenii să aibă dreptul de 
a accesa şi de a distribui informaţii sau de a 
rula aplicaţiile şi serviciile pe care le 
doresc; invită Comisia, Organismul 
autorităţilor europene de reglementare în 
domeniul comunicaţiilor electronice 
(OAREC) şi autorităţile naţionale de 
reglementare (ANR) să monitorizeze 
îndeaproape aplicarea armonizată a noilor 
dispoziţii din cadrul de reglementare 
revizuit, utilizând în mod corespunzător 
noile competenţe;

Or. en

Amendamentul 207
Sajjad Karim

Propunere de rezoluţie
Punctul 14



AM\806140RO.doc 5/56 PE439.254v01-00

RO

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. insistă asupra menţinerii unui internet 
deschis, în care cetăţenii să aibă dreptul de 
a accesa şi de a distribui informaţii sau de a 
rula aplicaţiile şi serviciile pe care le 
doresc; invită Comisia, Organismul 
autorităţilor europene de reglementare în 
domeniul comunicaţiilor electronice 
(OAREC) şi autorităţile naţionale de 
reglementare (ANR) să monitorizeze 
îndeaproape şi să asigure aplicarea 
armonizată a dispoziţiilor privind 
„neutralitatea reţelei”;

14. insistă asupra menţinerii unui internet 
deschis, în care cetăţenii, pe baza unei 
oferte competitive de furnizori de servicii,
să aibă dreptul de a accesa şi de a distribui 
informaţii legale sau de a rula aplicaţiile şi 
serviciile pe care le doresc; invită Comisia, 
Organismul autorităţilor europene de 
reglementare în domeniul comunicaţiilor 
electronice (OAREC) şi autorităţile 
naţionale de reglementare (ANR) să 
monitorizeze îndeaproape aplicarea 
armonizată a noilor dispoziţii în cadrul de 
reglementare revizuit, utilizând, după caz, 
noile competenţe;

Or. en

Amendamentul 208
Matteo Salvini

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. insistă asupra menţinerii unui internet 
deschis, în care cetăţenii să aibă dreptul de 
a accesa şi de a distribui informaţii sau de 
a rula aplicaţiile şi serviciile pe care le 
doresc; invită Comisia, Organismul 
autorităţilor europene de reglementare în 
domeniul comunicaţiilor electronice 
(OAREC) şi autorităţile naţionale de 
reglementare (ANR) să monitorizeze 
îndeaproape şi să asigure aplicarea 
armonizată a dispoziţiilor privind 
„neutralitatea reţelei”;

14. insistă asupra menţinerii unui internet 
deschis, în care cetăţenii şi întreprinderile 
utilizatoare să poată accesa şi distribui 
informaţii sau rula aplicaţiile şi serviciile 
pe care le doresc; invită Comisia, 
Organismul autorităţilor europene de 
reglementare în domeniul comunicaţiilor 
electronice (OAREC) şi autorităţile 
naţionale de reglementare (ANR) să 
monitorizeze îndeaproape şi să asigure 
aplicarea armonizată a dispoziţiilor privind 
„neutralitatea reţelei” şi aplicarea 
măsurilor relevante pentru piaţa angro, 
de care ar putea depinde alegerea de pe 
piaţa cu amănuntul;

Or. en
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Amendamentul 209
Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. insistă asupra menţinerii unui internet 
deschis, în care cetăţenii să aibă dreptul de 
a accesa şi de a distribui informaţii sau de a 
rula aplicaţiile şi serviciile pe care le 
doresc; invită Comisia, Organismul 
autorităţilor europene de reglementare în 
domeniul comunicaţiilor electronice 
(OAREC) şi autorităţile naţionale de 
reglementare (ANR) să monitorizeze 
îndeaproape şi să asigure aplicarea 
armonizată a dispoziţiilor privind 
„neutralitatea reţelei”;

14. insistă asupra menţinerii unui internet 
deschis, în care cetăţenii şi întreprinderile
să aibă dreptul de a accesa şi de a distribui 
informaţii sau de a rula aplicaţiile şi 
serviciile pe care le doresc, astfel cum se 
prevede în cadrul de reglementare 
revizuit; invită Comisia, Organismul 
autorităţilor europene de reglementare în 
domeniul comunicaţiilor electronice 
(OAREC) şi autorităţile naţionale de 
reglementare (ANR) să monitorizeze 
îndeaproape evoluţia pieţei şi să asigure 
aplicarea armonizată a dispoziţiilor privind 
„neutralitatea reţelei”, precum şi să 
raporteze Parlamentului European;
consideră că este important, în acest 
context, să se verifice aplicarea măsurilor 
relevante pentru piaţa angro, de care ar 
putea depinde alegerea de pe piaţa cu 
amănuntul;

Or. en

Amendamentul 210
Adina-Ioana Vălean, Silvana Koch-Mehrin, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. insistă asupra menţinerii unui internet 
deschis, în care cetăţenii să aibă dreptul de 
a accesa şi de a distribui informaţii sau de 
a rula aplicaţiile şi serviciile pe care le 
doresc; invită Comisia, Organismul 

14. insistă asupra menţinerii unui internet 
deschis, în care cetăţenii şi întreprinderile
utilizatoare să poată accesa şi distribui 
informaţii sau rula aplicaţiile şi serviciile 
pe care le doresc, astfel cum se prevede în 
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autorităţilor europene de reglementare în 
domeniul comunicaţiilor electronice 
(OAREC) şi autorităţile naţionale de 
reglementare (ANR) să monitorizeze 
îndeaproape şi să asigure aplicarea 
armonizată a dispoziţiilor privind 
„neutralitatea reţelei”;

cadrul de reglementare revizuit; invită 
Comisia, Organismul autorităţilor europene 
de reglementare în domeniul 
comunicaţiilor electronice (OAREC) şi 
autorităţile naţionale de reglementare 
(ANR) să monitorizeze îndeaproape 
evoluţia pieţei şi aplicarea armonizată a 
dispoziţiilor privind „neutralitatea reţelei”
şi să raporteze Parlamentului European 
înainte de sfârşitul anului 2010;

Or. en

Amendamentul 211
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. insistă asupra menţinerii unui internet 
deschis, în care cetăţenii să aibă dreptul de 
a accesa şi de a distribui informaţii sau de a 
rula aplicaţiile şi serviciile pe care le 
doresc; invită Comisia, Organismul 
autorităţilor europene de reglementare în 
domeniul comunicaţiilor electronice 
(OAREC) şi autorităţile naţionale de 
reglementare (ANR) să monitorizeze 
îndeaproape şi să asigure aplicarea 
armonizată a dispoziţiilor privind 
„neutralitatea reţelei”;

14. insistă asupra menţinerii unui internet 
deschis, în care cetăţenii să aibă dreptul de 
a accesa şi de a distribui informaţii sau de a 
rula aplicaţiile şi serviciile pe care le 
doresc, astfel cum se prevede în cadrul de 
reglementare revizuit; invită Comisia să 
monitorizeze îndeaproape evoluţia pieţei şi 
aplicarea armonizată a dispoziţiilor privind 
„neutralitatea reţelei” şi să raporteze 
Parlamentului European înainte de 
sfârşitul anului 2010;

Or. en

Amendamentul 212
Angelika Niebler, Herbert Reul

Propunere de rezoluţie
Punctul 14
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. insistă asupra menţinerii unui internet 
deschis, în care cetăţenii să aibă dreptul de 
a accesa şi de a distribui informaţii sau de a 
rula aplicaţiile şi serviciile pe care le 
doresc; invită Comisia, Organismul 
autorităţilor europene de reglementare în 
domeniul comunicaţiilor electronice 
(OAREC) şi autorităţile naţionale de 
reglementare (ANR) să monitorizeze 
îndeaproape şi să asigure aplicarea 
armonizată a dispoziţiilor privind 
„neutralitatea reţelei”;

14. insistă asupra menţinerii unui internet 
deschis, în care cetăţenii să aibă dreptul de 
a accesa şi de a distribui informaţii sau de a 
rula aplicaţiile şi serviciile pe care le 
doresc; invită Comisia, Organismul 
autorităţilor europene de reglementare în 
domeniul comunicaţiilor electronice 
(OAREC) şi autorităţile naţionale de 
reglementare (ANR) să monitorizeze 
îndeaproape şi să asigure aplicarea 
armonizată a dispoziţiilor privind 
„neutralitatea reţelei”, precum şi să 
raporteze Parlamentului European 
înainte de sfârşitul anului 2010;

Or. en

Amendamentul 213
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. insistă asupra menţinerii unui internet 
deschis, în care cetăţenii să aibă dreptul de 
a accesa şi de a distribui informaţii sau de a 
rula aplicaţiile şi serviciile pe care le 
doresc; invită Comisia, Organismul 
autorităţilor europene de reglementare în 
domeniul comunicaţiilor electronice 
(OAREC) şi autorităţile naţionale de 
reglementare (ANR) să monitorizeze 
îndeaproape şi să asigure aplicarea 
armonizată a dispoziţiilor privind 
„neutralitatea reţelei”;

14. insistă asupra menţinerii unui internet 
deschis, în care cetăţenii să aibă dreptul de 
a accesa şi de a distribui informaţii sau de a 
rula aplicaţiile şi serviciile pe care le 
doresc; invită Comisia, Organismul 
autorităţilor europene de reglementare în 
domeniul comunicaţiilor electronice 
(OAREC) şi autorităţile naţionale de 
reglementare (ANR) să monitorizeze 
îndeaproape şi să asigure aplicarea 
armonizată a dispoziţiilor privind 
„neutralitatea reţelei” din pachetul revizuit 
privind telecomunicaţiile;

Or. en
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Amendamentul 214
Ivo Belet

Propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. subliniază faptul că un acces deschis 
şi nediscriminatoriu la servicii şi aplicaţii 
pentru toţi cetăţenii şi interoperabilitatea 
efectivă a acestor servicii şi aplicaţii sunt 
esenţiale pentru a garanta respectarea pe 
deplin a agendei digitale a UE;

Or. nl

Amendamentul 215
Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. invită Comisia să propună, înainte de 
2013, o soluţie pe termen lung la problema 
roaming-ului;

15. invită Comisia să propună, înainte de 
2013, o soluţie pe termen lung la problema 
roaming-ului, care ar reduce substanţial 
preţurile de roaming pentru date, SMS-
uri, MMS-uri şi servicii vocale;

Or. en

Amendamentul 216
Paul Rübig, Róża Thun Und Hohenstein

Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. consideră că Comisia ar trebui să 
însărcineze OAREC cu efectuarea unui 
studiu comparativ care să se concentreze 
asupra reducerii costurilor pentru 
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roaming la vânzarea angro la un nivel 
apropiat nivelului costurilor reale;

Or. en

Amendamentul 217
Paul Rübig, Róża Thun Und Hohenstein

Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. invită Comisia să însărcineze 
OAREC („Organismul autorităţilor 
europene de reglementare în domeniul 
comunicaţiilor electronice”) să prezinte, 
înainte de sfârşitul anului 2010, o 
abordare sistemică în vederea creării unei 
pieţe competitive;

Or. en

Amendamentul 218
Paul Rübig, Róża Thun Und Hohenstein

Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. invită Comisia să pună accentul pe 
un al treilea regulament privind serviciile 
de roaming, concentrându-se asupra 
studiului de impact privind apelurile 
primite la un preţ egal cu zero;

Or. en
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Amendamentul 219
Lena Ek

Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. invită Comisia să realizeze un studiu 
referitor la obstacolele din calea accesului 
pe piaţa telecomunicaţiilor, în vederea 
reducerii costurilor de roaming;

Or. sv

Amendamentul 220
Lena Ek

Propunere de rezoluţie
Punctul 15b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15b. solicită realizarea unui studiu 
referitor la normele armonizate din cadrul 
UE în vederea promovării unei pieţe 
comune în domeniul informaticii 
dematerializate („cloud computing”) şi a 
e-comerţului;

Or. sv

Amendamentul 221
Lena Ek

Propunere de rezoluţie
Punctul 15c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15c. invită Comisia să realizeze un studiu 
care să prezinte propuneri referitoare la 
modul în care se poate ajunge la un 
echilibru între, pe de o parte, dreptul 
autorului la roadele muncii sale şi, pe de 
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altă parte, drepturile fundamentale ale 
omului şi ale cetăţeanului pe internet, 
fără să-i limiteze în niciun fel pe aceştia 
din urmă;

Or. sv

Amendamentul 222
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. subliniază că serviciile digitale pot 
contribui la utilizarea pe deplin, la nivel 
european, a pieţei interne şi a 
oportunităţilor sale;

Or. en

Amendamentul 223
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. invită instituţiile UE să elimine 
principalele obstacole de reglementare din 
calea tranzacţiilor online transfrontaliere 
până în 2015; invită Comisia să 
revizuiască acquis-ul comunitar care 
afectează piaţa unică online şi să propună 
acţiuni legislative specifice care să 
soluţioneze principalele impedimente;

16. subliniază necesitatea creării unei 
legături între agenda digitală şi 
furnizarea unor servicii noi, precum 
serviciile de e-comerţ, e-sănătate, e-
învăţământ , e-guvernare şi serviciile e-
bancare; invită instituţiile UE să elimine 
principalele obstacole de reglementare din 
calea tranzacţiilor online transfrontaliere 
până în 2015; solicită crearea unui 
„ghişeu unic” pentru TVA în fiecare stat 
membru pentru facilitarea e-comerţului 
transfrontalier pentru IMM-uri şi pentru 
întreprinzători;
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Or. en

Amendamentul 224
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. invită instituţiile UE să elimine 
principalele obstacole de reglementare din 
calea tranzacţiilor online transfrontaliere 
până în 2015; invită Comisia să 
revizuiască acquis-ul comunitar care 
afectează piaţa unică online şi să propună 
acţiuni legislative specifice care să 
soluţioneze principalele impedimente;

16. subliniază că o dezvoltare de succes a 
e-comerţului necesită o distribuţie 
eficientă a produselor şi a bunurilor; 
subliniază necesitatea unei aplicări rapide 
a celei de a treia Directive poştale 
(2008/06/CE); invită Comisia să 
revizuiască acquis-ul comunitar care 
afectează piaţa unică digitală şi să propună 
acţiuni legislative specifice care să 
soluţioneze principalele impedimente;

Or. en

Amendamentul 225
Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. invită instituţiile UE să elimine 
principalele obstacole de reglementare din 
calea tranzacţiilor online transfrontaliere 
până în 2015; invită Comisia să revizuiască 
acquis-ul comunitar care afectează piaţa 
unică online şi să propună acţiuni 
legislative specifice care să soluţioneze 
principalele impedimente;

16. invită instituţiile UE să elimine 
principalele obstacole de reglementare din 
calea comunicaţiilor şi tranzacţiilor online 
transfrontaliere până în 2015; invită 
Comisia să revizuiască acquis-ul comunitar 
care afectează piaţa unică online şi să 
propună acţiuni legislative specifice care să 
soluţioneze principalele impedimente;

Or. en
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Amendamentul 226
Matteo Salvini

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. invită instituţiile UE să elimine 
principalele obstacole de reglementare din 
calea tranzacţiilor online transfrontaliere 
până în 2015; invită Comisia să revizuiască 
acquis-ul comunitar care afectează piaţa 
unică online şi să propună acţiuni 
legislative specifice care să soluţioneze 
principalele impedimente;

16. invită instituţiile UE să elimine 
principalele obstacole de reglementare din 
calea comunicaţiilor şi tranzacţiilor online 
transfrontaliere până în 2015; invită 
Comisia să revizuiască acquis-ul comunitar 
care afectează piaţa unică online şi să 
propună acţiuni legislative specifice care să 
soluţioneze principalele impedimente;

Or. en

Amendamentul 227
Amalia Sartori

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. invită instituţiile UE să elimine 
principalele obstacole de reglementare din 
calea tranzacţiilor online transfrontaliere 
până în 2015; invită Comisia să revizuiască 
acquis-ul comunitar care afectează piaţa 
unică online şi să propună acţiuni 
legislative specifice care să soluţioneze 
principalele impedimente;

16. invită instituţiile UE să elimine 
principalele obstacole de reglementare din 
calea comunicaţiilor şi tranzacţiilor online 
transfrontaliere până în 2015; invită 
Comisia să revizuiască acquis-ul comunitar 
care afectează piaţa unică online şi să 
propună acţiuni legislative specifice care să 
soluţioneze principalele impedimente;

Or. en

Amendamentul 228
Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 16
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. invită instituţiile UE să elimine 
principalele obstacole de reglementare din 
calea tranzacţiilor online transfrontaliere 
până în 2015; invită Comisia să revizuiască 
acquis-ul comunitar care afectează piaţa 
unică online şi să propună acţiuni 
legislative specifice care să soluţioneze 
principalele impedimente;

16. invită instituţiile UE să elimine 
principalele obstacole de reglementare din 
calea comunicaţiilor şi tranzacţiilor online 
transfrontaliere până în 2015; invită 
Comisia să revizuiască acquis-ul comunitar 
care afectează piaţa unică online şi să 
propună acţiuni legislative specifice care să 
soluţioneze principalele impedimente;

Or. en

Amendamentul 229
Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. invită instituţiile UE să elimine 
principalele obstacole de reglementare din 
calea tranzacţiilor online transfrontaliere 
până în 2015; invită Comisia să revizuiască 
acquis-ul comunitar care afectează piaţa 
unică online şi să propună acţiuni 
legislative specifice care să soluţioneze 
principalele impedimente;

16. invită instituţiile UE să elimine 
principalele obstacole de reglementare din 
calea tranzacţiilor online transfrontaliere 
până în 2013; invită Comisia să revizuiască 
acquis-ul comunitar care afectează piaţa 
unică online şi să propună acţiuni 
legislative specifice care să soluţioneze 
principalele impedimente;

Or. en

Amendamentul 230
Ivo Belet

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. avertizează asupra faptului că un 
model de tipul „o singură măsură pentru 
toţi” nu poate să fie soluţia şi că 
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deţinătorii de drepturi trebuie să aibă 
întotdeauna posibilitatea de a alege 
modelul de difuzare cel mai potrivit;

Or. nl

Amendamentul 231
Giles Chichester

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. ia act de faptul că, paralel cu 
eliminarea barierelor administrative şi 
normative din calea comerţului 
transfrontalier online, este necesar să se 
sporească încrederea în serviciile online; 
invită Comisia să aibă în vedere măsuri 
pentru a spori şi mai mult transparenţa
termenilor şi condiţiilor, precum şi 
eficacitatea controlului respectării 
legislaţiei şi a căilor de atac la nivel 
transfrontalier;

Or. en

Amendamentul 232
Edit Herczog

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. consideră că statele membre ar trebui 
să garanteze mediul digital necesar pentru 
întreprinderi, în special pentru IMM-uri, 
cu scopul de a le permite să îşi 
maximizeze beneficiile economice, 
obţinând acces atât la piaţa unică digitală, 
cât şi la o e-administraţie mai ieftină şi 
mai uşor de utilizat;
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Or. en

Amendamentul 233
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. invită Comisia şi statele membre să 
se asigure că, până în 2015, cel puţin 50% 
din achiziţiile publice sunt efectuate prin 
mijloace electronice, astfel cum prevede 
planul de acţiune stabilit la Conferinţa 
ministerială privind e-guvernarea, care a 
avut loc la Manchester, în 2005;

Or. en

Amendamentul 234
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Punctul 16b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16b. invită Comisia să prezinte măsuri 
pentru sprijinirea iniţiativei e-facturi 
pentru a garanta o utilizare a facturilor 
electronice la nivelul întregii Europe până 
în 2020;

Or. en

Amendamentul 235
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluţie
Punctul 17
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. este de părere că, la aproape o decadă 
de la adoptare, directivele privind cadrul 
legal pentru societatea informaţională 
(Directiva privind protecţia datelor, 
Directiva privind semnăturile electronice şi
Directiva privind comerţul electronic) par 
să fie depăşite din cauza complexităţii 
sporite a mediului online şi introducerii 
de noi tehnologii; consideră că, în timp ce 
anumite chestiuni juridice legate de unele 
directive pot fi soluţionate printr-o 
actualizare progresivă, alte directive 
necesită o revizuire fundamentală;

17. este de părere că, la aproape o decadă 
de la adoptare, directivele privind cadrul 
legal pentru societatea informaţională 
(Directiva privind protecţia datelor, 
Directiva privind semnăturile electronice,
Directiva privind comerţul electronic şi 
Directiva privind asigurarea aplicării 
DPI) au devenit incompatibile cu 
condiţiile preliminare şi oportunităţile 
societăţii digitale de astăzi şi, prin urmare, 
trebuie să fie reformate şi modernizate;
subliniază faptul că legislaţia privind 
drepturile de autor trebuie să stabilească 
un echilibru între garantarea drepturilor 
scriitorilor şi artiştilor şi adaptarea la 
realitatea societăţii digitale actuale;

Or. en

Amendamentul 236
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. este de părere că, la aproape o decadă 
de la adoptare, directivele privind cadrul 
legal pentru societatea informaţională 
(Directiva privind protecţia datelor, 
Directiva privind semnăturile electronice şi
Directiva privind comerţul electronic) par 
să fie depăşite din cauza complexităţii 
sporite a mediului online şi introducerii de 
noi tehnologii; consideră că, în timp ce 
anumite chestiuni juridice legate de unele 
directive pot fi soluţionate printr-o 
actualizare progresivă, alte directive 
necesită o revizuire fundamentală;

17. este de părere că, la aproape o decadă 
de la adoptare, directivele privind cadrul 
legal pentru societatea informaţională 
(Directiva privind protecţia datelor, 
Directiva privind semnăturile electronice,
Directiva privind comerţul electronic şi 
Directiva privind reutilizarea 
informaţiilor din sectorul public) trebuie 
să fie revizuite pentru a identifica posibile 
modificări şi îmbunătăţiri din cauza 
complexităţii sporite a mediului online şi 
introducerii de noi tehnologii; 

Or. es
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Amendamentul 237
Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. este de părere că, la aproape o decadă 
de la adoptare, directivele privind cadrul 
legal pentru societatea informaţională
(Directiva privind protecţia datelor, 
Directiva privind semnăturile electronice şi 
Directiva privind comerţul electronic) par 
să fie depăşite din cauza complexităţii
sporite a mediului online şi introducerii de 
noi tehnologii; consideră că, în timp ce 
anumite chestiuni juridice legate de unele 
directive pot fi soluţionate printr-o 
actualizare progresivă, alte directive 
necesită o revizuire fundamentală;

17. este de părere că, la aproape o decadă 
de la adoptare, directivele care constituie
cadrul legal al societăţii informaţionale
(Directiva privind protecţia datelor, 
Directiva privind semnăturile electronice şi 
Directiva privind comerţul electronic) par
să fie slăbite de complexitatea sporită a 
mediului online, de introducerea de noi 
tehnologii şi de faptul că datele referitoare 
la cetăţenii UE sunt prelucrate tot mai 
mult în afara UE; consideră că, în timp ce 
anumite chestiuni juridice legate de unele 
directive pot fi soluţionate printr-o 
actualizare progresivă, alte directive 
necesită o revizuire fundamentală şi că ar 
trebui promovată adoptarea unui cadru 
internaţional pentru protecţia datelor;
consideră că legislaţia UE trebuie să 
menţină dispoziţia privind „simpla 
transmitere”, ca modalitate esenţială de a 
permite neutralitatea reţelei şi 
competitivitatea pe piaţa digitală;

Or. en

Amendamentul 238
Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. este de părere că, la aproape o decadă 
de la adoptare, directivele privind cadrul 
legal pentru societatea informaţională 

17. este de părere că, la aproape o decadă 
de la adoptare, directivele privind cadrul 
legal pentru societatea informaţională 
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(Directiva privind protecţia datelor, 
Directiva privind semnăturile electronice şi
Directiva privind comerţul electronic) par 
să fie depăşite din cauza complexităţii 
sporite a mediului online şi introducerii de 
noi tehnologii; consideră că, în timp ce 
anumite chestiuni juridice legate de unele 
directive pot fi soluţionate printr-o 
actualizare progresivă, alte directive 
necesită o revizuire fundamentală;

(Directiva privind protecţia datelor, 
Directiva privind semnăturile electronice,
Directiva privind comerţul electronic şi 
directivele privind asigurarea aplicării 
DPI) par să fie depăşite din cauza 
complexităţii sporite a mediului online şi 
introducerii de noi tehnologii; consideră că, 
în timp ce anumite chestiuni juridice legate 
de unele directive pot fi soluţionate printr-o 
actualizare progresivă, alte directive 
necesită o revizuire fundamentală; 
subliniază importanţa crucială a 
dispoziţiei privind „simpla transmitere”, 
ca modalitate esenţială de a permite 
neutralitatea reţelei şi competitivitatea pe 
piaţa digitală;

Or. en

Amendamentul 239
Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. este de părere că, la aproape o decadă 
de la adoptare, directivele privind cadrul 
legal pentru societatea informaţională 
(Directiva privind protecţia datelor, 
Directiva privind semnăturile electronice 
şi Directiva privind comerţul electronic)
par să fie depăşite din cauza complexităţii 
sporite a mediului online şi introducerii de 
noi tehnologii; consideră că, în timp ce 
anumite chestiuni juridice legate de unele 
directive pot fi soluţionate printr-o 
actualizare progresivă, alte directive 
necesită o revizuire fundamentală;

17. este de părere că, la aproape o decadă 
de la adoptare, directivele privind cadrul 
legal pentru societatea informaţională par 
să fie depăşite din cauza complexităţii 
sporite a mediului online, introducerii de 
noi tehnologii şi faptului că datele 
referitoare la cetăţenii UE sunt prelucrate 
tot mai mult în afara UE; consideră că, în 
timp ce anumite chestiuni juridice legate de 
unele directive pot fi soluţionate printr-o 
actualizare progresivă, alte directive 
necesită o revizuire fundamentală şi că ar 
trebui promovată adoptarea unui cadru 
internaţional pentru protecţia datelor;

Or. en
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Amendamentul 240
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. este de părere că, la aproape o decadă 
de la adoptare, directivele privind cadrul 
legal pentru societatea informaţională
(Directiva privind protecţia datelor, 
Directiva privind semnăturile electronice şi
Directiva privind comerţul electronic) par 
să fie depăşite din cauza complexităţii 
sporite a mediului online şi introducerii de 
noi tehnologii; consideră că, în timp ce 
anumite chestiuni juridice legate de unele 
directive pot fi soluţionate printr-o 
actualizare progresivă, alte directive 
necesită o revizuire fundamentală;

17. este de părere că, la aproape o decadă 
de la adoptare, directivele care constituie
cadrul legal al societăţii informaţionale
(Directiva privind protecţia datelor, 
Directiva privind semnăturile electronice,
Directiva privind comerţul electronic) par 
să fie slăbite de complexitatea sporită a 
mediului online şi de introducerea de noi 
tehnologii; consideră că, în timp ce 
anumite chestiuni juridice din unele 
directive pot fi soluţionate printr-o 
actualizare progresivă, alte directive 
necesită o revizuire fundamentală şi că ar 
trebui promovată adoptarea unui cadru 
internaţional pentru protecţia datelor;

Or. en

Amendamentul 241
Marita Ulvskog

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. este de părere că, la aproape o decadă 
de la adoptare, directivele privind cadrul 
legal pentru societatea informaţională 
(Directiva privind protecţia datelor, 
Directiva privind semnăturile electronice şi 
Directiva privind comerţul electronic) par 
să fie depăşite din cauza complexităţii 
sporite a mediului online şi introducerii de 
noi tehnologii; consideră că, în timp ce 
anumite chestiuni juridice legate de unele 
directive pot fi soluţionate printr-o 
actualizare progresivă, alte directive 

17. este de părere că, la aproape o decadă 
de la adoptare, directivele privind cadrul 
legal pentru societatea informaţională 
(Directiva privind protecţia datelor, 
Directiva privind semnăturile electronice şi 
Directiva privind comerţul electronic) par 
să fie depăşite din cauza complexităţii 
sporite a mediului online şi introducerii de 
noi tehnologii; consideră că, în timp ce 
anumite chestiuni juridice legate de unele 
directive pot fi soluţionate printr-o 
actualizare progresivă, alte directive 
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necesită o revizuire fundamentală; necesită o revizuire fundamentală;
consideră că legislaţia UE trebuie să 
menţină dispoziţia privind „simpla 
transmitere”, ca modalitate esenţială de a 
permite neutralitatea reţelei şi 
competitivitatea pe piaţa digitală;

Or. en

Amendamentul 242
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. este de părere că, la aproape o decadă 
de la adoptare, directivele privind cadrul 
legal pentru societatea informaţională 
(Directiva privind protecţia datelor, 
Directiva privind semnăturile electronice şi
Directiva privind comerţul electronic) par 
să fie depăşite din cauza complexităţii 
sporite a mediului online şi introducerii de 
noi tehnologii; consideră că, în timp ce 
anumite chestiuni juridice legate de unele 
directive pot fi soluţionate printr-o 
actualizare progresivă, alte directive 
necesită o revizuire fundamentală;

17. este de părere că, la aproape o decadă 
de la adoptare, directivele privind cadrul 
legal pentru societatea informaţională 
(Directiva privind protecţia datelor, 
Directiva privind semnăturile electronice,
Directiva privind comerţul electronic şi 
Directiva privind asigurarea aplicării 
DPI) par să fie depăşite din cauza 
complexităţii sporite a mediului online şi 
introducerii de noi tehnologii; consideră că, 
în timp ce anumite chestiuni juridice legate 
de unele directive pot fi soluţionate printr-o 
actualizare progresivă, alte directive 
necesită o revizuire fundamentală;  

Or. en

Amendamentul 243
Lena Ek

Propunere de rezoluţie
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17a. subliniază faptul că Comisia nu ar 
trebui să accepte ca o revizuire mai 
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completă să împiedice evaluarea în curs a 
cadrului juridic actual pentru societatea 
informaţională, menţinând, în acelaşi 
timp, echilibrul intereselor existent, 
pentru a-l menţine la zi cu dezvoltările 
tehnologice, cu interesele consumatorilor 
şi cu comerţul transfrontalier;

Or. en

Amendamentul 244
Robert Goebbels

Propunere de rezoluţie
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17a. invită Comisia să îşi continue 
evaluarea în curs a cadrului juridic actual 
pentru societatea informaţională, pentru a 
se asigura că acesta se adaptează la 
dezvoltările tehnologice, diminuând, în 
acelaşi timp, barierele din calea 
comerţului transfrontalier şi promovând 
oportunităţi pentru modele de afaceri 
inovatoare şi pentru posibilităţile de 
alegere ale consumatorului;

Or. en

Amendamentul 245
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. subliniază valoarea potenţială pe care o 
are pentru cetăţeni şi întreprinderi trecerea 
la tehnologii digitale a serviciilor publice şi 
invită statele membre să elaboreze planuri 
naţionale pentru trecerea serviciilor publice 

18. subliniază valoarea potenţială pe care o 
are pentru cetăţeni şi întreprinderi trecerea 
la tehnologii digitale a serviciilor publice şi 
invită statele membre să elaboreze planuri 
naţionale pentru trecerea serviciilor publice 
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la tehnologii digitale care să includă 
obiective şi măsuri prin care să se asigure 
accesibilitatea tuturor serviciilor publice 
online şi pentru persoanele cu handicap 
până în 2015;

la tehnologii digitale pe baza standardelor 
deschise, care să includă obiective şi 
măsuri prin care să se asigure 
accesibilitatea tuturor serviciilor publice 
online şi pentru persoanele cu handicap 
până în 2015; încurajează statele membre 
să dezvolte servicii de e-guvernare, e-
democraţie, e-învăţământ şi e-sănătate; 
invită statele membre să accelereze 
punerea în aplicare a directivelor privind 
accesul publicului şi al întreprinderilor la 
datele din sectorul public;

Or. el

Amendamentul 246
Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. subliniază valoarea potenţială pe care o 
are pentru cetăţeni şi întreprinderi trecerea 
la tehnologii digitale a serviciilor publice şi 
invită statele membre să elaboreze planuri 
naţionale pentru trecerea serviciilor publice 
la tehnologii digitale care să includă 
obiective şi măsuri prin care să se asigure 
accesibilitatea tuturor serviciilor publice 
online şi pentru persoanele cu handicap 
până în 2015;

18. subliniază valoarea potenţială pe care o 
are pentru cetăţeni şi întreprinderi trecerea 
la tehnologii digitale a serviciilor publice şi 
invită statele membre să elaboreze planuri 
naţionale pentru trecerea serviciilor publice 
la tehnologii digitale care să includă 
obiective şi măsuri prin care să se asigure 
accesibilitatea tuturor serviciilor publice 
online şi pentru persoanele cu handicap 
până în 2015; subliniază faptul că ar 
trebui să se pună accentul pe un model de 
e-guvernare orientat către autonomia 
cetăţenilor şi pe serviciile care sunt 
destinate cetăţenilor, responsabile, fiabile 
şi participative şi care favorizează 
participarea grupurilor socioeconomice 
mai defavorizate, sporeşte gradul de 
sensibilizare a posibililor utilizatori şi 
consolidează încrederea;

Or. en
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Amendamentul 247
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. subliniază valoarea potenţială pe care o 
are pentru cetăţeni şi întreprinderi trecerea 
la tehnologii digitale a serviciilor publice şi 
invită statele membre să elaboreze planuri 
naţionale pentru trecerea serviciilor publice 
la tehnologii digitale care să includă 
obiective şi măsuri prin care să se asigure 
accesibilitatea tuturor serviciilor publice 
online şi pentru persoanele cu handicap 
până în 2015;

18. subliniază valoarea potenţială pe care o 
are pentru cetăţeni şi întreprinderi trecerea 
la tehnologii digitale a serviciilor publice şi 
invită statele membre să garanteze 
utilizarea optimă a dividendului digital şi 
să elaboreze planuri naţionale pentru 
trecerea serviciilor publice la tehnologii 
digitale care să includă obiective şi măsuri 
prin care să se asigure accesibilitatea 
tuturor serviciilor publice online şi pentru 
persoanele cu handicap până în 2015;

Or. en

Amendamentul 248
Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. subliniază valoarea potenţială pe care o 
are pentru cetăţeni şi întreprinderi trecerea 
la tehnologii digitale a serviciilor publice şi
invită statele membre să elaboreze planuri 
naţionale pentru trecerea serviciilor publice 
la tehnologii digitale care să includă 
obiective şi măsuri prin care să se asigure 
accesibilitatea tuturor serviciilor publice 
online şi pentru persoanele cu handicap 
până în 2015;

18. subliniază valoarea potenţială pe care o 
are pentru cetăţeni şi întreprinderi trecerea 
la tehnologii digitale a serviciilor publice, 
asigurând cetăţenilor o ofertă de servicii 
mai eficace şi mai personalizată; invită 
statele membre să elaboreze planuri 
naţionale pentru trecerea serviciilor publice 
la tehnologii digitale care să includă 
obiective şi măsuri prin care să se asigure 
accesibilitatea tuturor serviciilor publice 
online şi pentru persoanele cu handicap 
până în 2015;

Or. it
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Amendamentul 249
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. subliniază valoarea potenţială pe care o 
are pentru cetăţeni şi întreprinderi trecerea 
la tehnologii digitale a serviciilor publice şi 
invită statele membre să elaboreze planuri 
naţionale pentru trecerea serviciilor publice 
la tehnologii digitale care să includă 
obiective şi măsuri prin care să se asigure 
accesibilitatea tuturor serviciilor publice 
online şi pentru persoanele cu handicap 
până în 2015;

18. subliniază valoarea potenţială pe care o 
are pentru cetăţeni şi întreprinderi trecerea 
la tehnologii digitale a serviciilor publice şi 
invită statele membre să elaboreze planuri 
naţionale pentru trecerea serviciilor publice 
la tehnologii digitale care să includă 
obiective şi măsuri prin care să se asigure 
accesibilitatea tuturor serviciilor publice 
online şi pentru persoanele cu handicap 
până în 2015, prin intermediul unor soluţii 
multicanal sau prin sprijin şi asistenţă;

Or. es

Amendamentul 250
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. subliniază valoarea potenţială pe care o 
are pentru cetăţeni şi întreprinderi trecerea 
la tehnologii digitale a serviciilor publice şi 
invită statele membre să elaboreze planuri 
naţionale pentru trecerea serviciilor 
publice la tehnologii digitale care să 
includă obiective şi măsuri prin care să se 
asigure accesibilitatea tuturor serviciilor 
publice online şi pentru persoanele cu 
handicap până în 2015;

18. subliniază valoarea potenţială pe care o 
are pentru cetăţeni şi întreprinderi trecerea 
la tehnologii digitale a serviciilor publice şi 
invită statele membre să elaboreze planuri 
naţionale pentru digitalizarea serviciilor 
publice, care să includă obiective şi măsuri 
prin care să se asigure accesibilitatea 
tuturor serviciilor publice online şi pentru 
persoanele cu handicap până în 2015;

Or. en
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Amendamentul 251
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluţie
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. subliniază necesitatea de a redefini 
relaţia dintre autorităţile publice şi 
cetăţeni prin intermediul unei „guvernări 
deschise”, bazate pe principiile 
transparenţei, participării şi cooperării; 
subliniază că această nouă abordare 
implică, înainte de toate, o schimbare 
culturală în relaţia şi interacţiunea dintre 
cetăţeni şi guverne, astfel încât cetăţenii 
să îşi asume un rol mai activ în crearea 
unei democraţii mai participative; 
consideră, în acest scop, că promovarea 
identificării electronice pentru toţi 
constituie cheia pentru instituirea 
definitivă a „guvernării deschise”;

Or. es

Amendamentul 252
Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluţie
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. solicită o strategie care să exploateze 
potenţialul serviciilor interoperabile şi 
accesibile, cu un impact puternic la nivel 
local, în special în domenii precum 
educaţia şi asistenţa socială; consideră că 
ar trebui sprijinite abordările bazate pe 
surse deschise, pentru a diminua costurile 
de implementare şi a stimula inovarea;

Or. en
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Amendamentul 253
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. reaminteşte că banda largă poate 
contribui la protecţia cetăţenilor europeni 
prin facilitarea şi difuzarea informaţiilor 
privind siguranţa publică, procedurile, 
reacţia în caz de dezastre şi recuperarea 
în urma acestora;

Or. en

Amendamentul 254
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluţie
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. subliniază că tehnologiile informaţiei 
şi comunicaţiilor (TIC) sunt extrem de 
importante pentru persoanele cu 
dizabilităţi care, în comparaţie cu ceilalţi, 
au o mai mare nevoie de asistenţă 
tehnologică în activităţile lor cotidiene; 
consideră că persoanele cu dizabilităţi au 
dreptul de a participa în aceeaşi măsură 
la dezvoltarea rapidă a produselor şi a 
serviciilor rezultate din noile tehnologii, 
pentru a putea beneficia de pe urma unei 
societăţi informaţionale deschise şi fără 
obstacole;

Or. pt
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Amendamentul 255
Ivo Belet

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. subliniază necesitatea de a dezvolta 
libera circulaţie a conţinutului şi 
cunoştinţelor şi de a crea, până în 2015, un 
cadru legal simplu, favorabil 
consumatorului pentru accesarea 
conţinutului digital în Europa, ceea ce ar 
conferi certitudine consumatorilor şi ar 
asigura soluţii solide, echilibrate şi 
atractive atât pentru consumatori, cât şi 
pentru deţinătorii de drepturi; îndeamnă 
UE să accelereze dezbaterea privind 
drepturile de autor şi să instituie un titlu de 
drepturi de autor al UE în temeiul 
articolului 118 din Tratatul privind 
funcţionarea UE până în 2013;

19. subliniază necesitatea de a dezvolta 
libera circulaţie a conţinutului şi 
cunoştinţelor şi de a crea, până în 2015, un 
cadru legal simplu, favorabil 
consumatorului pentru accesarea 
conţinutului digital în Europa, ceea ce ar 
conferi certitudine consumatorilor şi 
industriei şi ar asigura soluţii solide, 
echilibrate şi atractive atât pentru 
consumatori, cât şi pentru deţinătorii de 
drepturi; îndeamnă UE să accelereze 
dezbaterea privind drepturile de autor, să 
propună o modernizare a drepturilor de 
autor existente în UE, care să ţină seama 
de diferitele tipuri de conţinuturi digitale 
şi de caracteristicile fiecărui sector, şi să 
examineze, în consultare cu părţile 
implicate, dacă un titlu de drepturi de autor 
al UE în temeiul articolului 118 din 
Tratatul privind funcţionarea UE ar putea 
fi util;

Or. nl

Amendamentul 256
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. subliniază necesitatea de a dezvolta 
libera circulaţie a conţinutului şi 
cunoştinţelor şi de a crea, până în 2015, un 
cadru legal simplu, favorabil 
consumatorului pentru accesarea 
conţinutului digital în Europa, ceea ce ar 

19. subliniază necesitatea de a dezvolta 
libera circulaţie a conţinutului şi 
cunoştinţelor şi de a crea, până în 2015, un 
cadru legal simplu, favorabil 
consumatorului pentru accesarea 
conţinutului digital în Europa, ceea ce ar 
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conferi certitudine consumatorilor şi ar 
asigura soluţii solide, echilibrate şi 
atractive atât pentru consumatori, cât şi 
pentru deţinătorii de drepturi; îndeamnă 
UE să accelereze dezbaterea privind
drepturile de autor şi să instituie un titlu de 
drepturi de autor al UE în temeiul 
articolului 118 din Tratatul privind 
funcţionarea UE până în 2013;

conferi certitudine consumatorilor şi ar 
asigura soluţii solide, echilibrate şi 
atractive atât pentru consumatori, cât şi 
pentru deţinătorii de drepturi; îndeamnă 
UE să accelereze dezbaterea privind 
drepturile de autor şi să instituie un sistem 
de gestionare şi de achitare a drepturilor 
îmbunătăţit, mai eficient, mai coerent şi 
mai transparent, atât pentru operele 
muzicale, cât şi pentru cele audiovizuale, 
ceea ce ar permite tuturor actorilor de pe 
piaţă să eficientizeze costurile de 
tranzacţionare şi de gestionare; consideră 
că acest nou sistem ar trebui să se bazeze 
pe o mai mare transparenţă şi concurenţă 
între organizaţiile de gestionare şi 
colectare a drepturilor pentru a se ajunge 
la o piaţă unică digitală; subliniază că un 
titlu de drepturi de autor al UE în temeiul 
articolului 118 din Tratatul privind 
funcţionarea UE până în 2013 poate, de 
asemenea, contribui la crearea unei pieţe 
unice pentru drepturile de autor şi 
drepturile conexe, atât online, cât şi 
offline;

Or. en

Amendamentul 257
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. subliniază necesitatea de a dezvolta 
libera circulaţie a conţinutului şi 
cunoştinţelor şi de a crea, până în 2015, un 
cadru legal simplu, favorabil 
consumatorului pentru accesarea 
conţinutului digital în Europa, ceea ce ar 
conferi certitudine consumatorilor şi ar 
asigura soluţii solide, echilibrate şi 
atractive atât pentru consumatori, cât şi 
pentru deţinătorii de drepturi; îndeamnă 

19. subliniază necesitatea de a dezvolta 
libera circulaţie a conţinutului şi 
cunoştinţelor şi de a crea, până în 2015, un 
cadru legal simplu, favorabil 
consumatorului pentru accesarea 
conţinutului digital în Europa, ceea ce ar 
conferi certitudine consumatorilor şi ar 
asigura soluţii solide, echilibrate şi 
atractive atât pentru consumatori, cât şi 
pentru deţinătorii de drepturi; îndeamnă 
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UE să accelereze dezbaterea privind 
drepturile de autor şi să instituie un titlu de 
drepturi de autor al UE în temeiul 
articolului 118 din Tratatul privind 
funcţionarea UE până în 2013;

UE să accelereze dezbaterea privind 
drepturile de autor şi să instituie un sistem 
de gestionare şi de achitare a drepturilor 
îmbunătăţit, mai eficient, mai coerent şi 
mai transparent, atât pentru operele 
muzicale, cât şi pentru cele audiovizuale, 
ceea ce ar permite tuturor actorilor de pe 
piaţă să eficientizeze costurile de 
tranzacţionare şi de gestionare; consideră 
că acest nou sistem ar trebui să se bazeze 
pe o mai mare transparenţă şi concurenţă 
între organizaţiile de gestionare şi 
colectare a drepturilor pentru a se ajunge 
la o piaţă unică digitală; subliniază că un 
titlu de drepturi de autor al UE în temeiul 
articolului 118 din Tratatul privind 
funcţionarea UE până în 2013 poate, de 
asemenea, contribui la crearea unei pieţe 
unice pentru drepturile de autor şi 
drepturile conexe, atât online, cât şi 
offline;

Or. en

Amendamentul 258
Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. subliniază necesitatea de a dezvolta 
libera circulaţie a conţinutului şi 
cunoştinţelor şi de a crea, până în 2015, un 
cadru legal simplu, favorabil 
consumatorului pentru accesarea 
conţinutului digital în Europa, ceea ce ar 
conferi certitudine consumatorilor şi ar 
asigura soluţii solide, echilibrate şi 
atractive atât pentru consumatori, cât şi 
pentru deţinătorii de drepturi; îndeamnă 
UE să accelereze dezbaterea privind 
drepturile de autor şi să instituie un titlu de 
drepturi de autor al UE în temeiul 
articolului 118 din Tratatul privind 

19. subliniază necesitatea de a dezvolta 
libera circulaţie a conţinutului şi 
cunoştinţelor şi de a crea, până în 2015, un 
cadru legal simplu, favorabil 
consumatorului pentru accesarea 
conţinutului digital în Europa, ceea ce ar 
conferi certitudine consumatorilor şi ar 
asigura soluţii solide, echilibrate şi 
atractive atât pentru consumatori, cât şi 
pentru deţinătorii de drepturi; îndeamnă 
UE să accelereze dezbaterea privind 
drepturile de autor şi să instituie un sistem 
de gestionare şi de achitare a drepturilor 
îmbunătăţit, mai eficient, mai coerent şi 
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funcţionarea UE până în 2013; mai transparent, atât pentru operele 
muzicale, cât şi pentru cele audiovizuale, 
ceea ce ar permite tuturor actorilor de pe 
piaţă să eficientizeze costurile de 
tranzacţionare şi de gestionare; consideră 
că acest nou sistem ar trebui să se bazeze 
pe o mai mare transparenţă şi concurenţă 
între organizaţiile de gestionare şi 
colectare a drepturilor pentru a se ajunge 
la o piaţă unică digitală; subliniază că un 
titlu de drepturi de autor al UE în temeiul 
articolului 118 din Tratatul privind 
funcţionarea UE până în 2013 poate, de 
asemenea, contribui la crearea unei pieţe 
unice pentru drepturile de autor şi 
drepturile conexe, atât online, cât şi 
offline;

Or. en

Amendamentul 259
Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. subliniază necesitatea de a dezvolta 
libera circulaţie a conţinutului şi 
cunoştinţelor şi de a crea, până în 2015, un 
cadru legal simplu, favorabil 
consumatorului pentru accesarea 
conţinutului digital în Europa, ceea ce ar 
conferi certitudine consumatorilor şi ar 
asigura soluţii solide, echilibrate şi 
atractive atât pentru consumatori, cât şi 
pentru deţinătorii de drepturi; îndeamnă 
UE să accelereze dezbaterea privind 
drepturile de autor şi să instituie un titlu 
de drepturi de autor în temeiul articolului 
118 din Tratatul privind funcţionarea UE 
până în 2013;

19. subliniază necesitatea de a dezvolta 
„cea de-a cincea libertate” pentru a 
permite libera circulaţie a conţinutului şi 
cunoştinţelor şi de a crea, până în 2015, un 
cadru legal simplu, favorabil 
consumatorului pentru accesarea 
conţinutului digital în Europa, ceea ce ar 
conferi certitudine consumatorilor şi ar 
asigura soluţii solide, echilibrate şi 
atractive atât pentru consumatori, cât şi 
pentru deţinătorii de drepturi; îndeamnă 
UE să accelereze dezbaterea privind 
drepturile de autor şi să exploreze 
posibilităţile oferite de Tratatul de la 
Lisabona în vederea stabilirii de măsuri 
pentru crearea drepturilor de proprietate 
intelectuală europene, cu scopul de a oferi 
o protecţie uniformă a drepturilor de 
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proprietate intelectuală în întreaga 
Uniune;

Or. en

Amendamentul 260
Henri Weber

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. subliniază necesitatea de a dezvolta 
libera circulaţie a conţinutului şi 
cunoştinţelor şi de a crea, până în 2015, un 
cadru legal simplu, favorabil 
consumatorului pentru accesarea 
conţinutului digital în Europa, ceea ce ar 
conferi certitudine consumatorilor şi ar 
asigura soluţii solide, echilibrate şi 
atractive atât pentru consumatori, cât şi 
pentru deţinătorii de drepturi; îndeamnă 
UE să accelereze dezbaterea privind 
drepturile de autor şi să instituie un titlu 
de drepturi de autor în temeiul articolului 
118 din Tratatul privind funcţionarea UE 
până în 2013;

19. subliniază necesitatea de a dezvolta 
libera circulaţie a conţinutului şi 
cunoştinţelor şi de a crea, până în 2015, un 
cadru legal simplu, favorabil 
consumatorului pentru accesarea 
conţinutului digital în Europa, ceea ce ar 
conferi certitudine consumatorilor şi ar 
asigura soluţii solide, echilibrate şi 
atractive atât pentru consumatori, cât şi 
pentru deţinătorii de drepturi; îndeamnă 
UE să accelereze dezbaterea privind 
drepturile de autor şi să exploreze 
posibilităţile oferite de tratat în vederea 
stabilirii măsurilor necesare pentru 
crearea drepturilor de proprietate 
intelectuală europene, cu scopul de a oferi 
o protecţie uniformă a drepturilor de 
proprietate intelectuală în întreaga 
Uniune;

Or. fr

Amendamentul 261
Amalia Sartori, Marco Scurria

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. subliniază necesitatea de a dezvolta 19. subliniază necesitatea de a dezvolta 
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libera circulaţie a conţinutului şi 
cunoştinţelor şi de a crea, până în 2015, un 
cadru legal simplu, favorabil 
consumatorului pentru accesarea 
conţinutului digital în Europa, ceea ce ar 
conferi certitudine consumatorilor şi ar 
asigura soluţii solide, echilibrate şi 
atractive atât pentru consumatori, cât şi 
pentru deţinătorii de drepturi; îndeamnă 
UE să accelereze dezbaterea privind 
drepturile de autor şi să instituie un titlu 
de drepturi de autor în temeiul articolului 
118 din Tratatul privind funcţionarea UE 
până în 2013;

libera circulaţie a conţinutului şi 
cunoştinţelor şi de a crea, până în 2015, un 
cadru legal simplu, favorabil 
consumatorului pentru accesarea 
conţinutului digital în Europa, ceea ce ar 
conferi certitudine consumatorilor şi ar 
asigura soluţii solide, echilibrate şi 
atractive atât pentru consumatori, cât şi 
pentru deţinătorii de drepturi; îndeamnă 
UE să accelereze dezbaterea privind 
drepturile de autor, să ia măsuri concrete 
pentru punerea în aplicare a drepturilor 
de proprietate intelectuală şi să se 
angajeze, prin elaborarea unei oferte 
legale şi viabile de conţinut digital, în 
combaterea pirateriei de pe piaţa internă 
digitală;

Or. en

Amendamentul 262
Edit Herczog

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. subliniază necesitatea de a dezvolta 
libera circulaţie a conţinutului şi 
cunoştinţelor şi de a crea, până în 2015, un 
cadru legal simplu, favorabil 
consumatorului pentru accesarea 
conţinutului digital în Europa, ceea ce ar 
conferi certitudine consumatorilor şi ar 
asigura soluţii solide, echilibrate şi 
atractive atât pentru consumatori, cât şi 
pentru deţinătorii de drepturi; îndeamnă 
UE să accelereze dezbaterea privind 
drepturile de autor şi să instituie un titlu 
de drepturi de autor în temeiul articolului 
118 din Tratatul privind funcţionarea UE 
până în 2013;

19. subliniază necesitatea de a dezvolta 
libera circulaţie a conţinutului şi 
cunoştinţelor legale şi de a crea, până în 
2015, un cadru legal simplu, favorabil 
consumatorului pentru accesarea 
conţinutului digital în Europa, ceea ce ar 
conferi certitudine consumatorilor şi ar 
asigura soluţii solide, echilibrate şi 
atractive atât pentru consumatori, cât şi 
pentru deţinătorii de drepturi; îndeamnă 
UE să îşi continue dezbaterea privind 
drepturile de autor;

Or. en
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Amendamentul 263
Matthias Groote

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. subliniază necesitatea de a dezvolta 
libera circulaţie a conţinutului şi 
cunoştinţelor şi de a crea, până în 2015, un 
cadru legal simplu, favorabil 
consumatorului pentru accesarea 
conţinutului digital în Europa, ceea ce ar 
conferi certitudine consumatorilor şi ar 
asigura soluţii solide, echilibrate şi 
atractive atât pentru consumatori, cât şi 
pentru deţinătorii de drepturi; îndeamnă 
UE să accelereze dezbaterea privind 
drepturile de autor şi să instituie un titlu de 
drepturi de autor în temeiul articolului 118 
din Tratatul privind funcţionarea UE până 
în 2013;

19. subliniază necesitatea de a dezvolta 
libera circulaţie a conţinutului şi 
cunoştinţelor şi de a crea, până în 2015, un 
cadru legal simplu, favorabil 
consumatorului pentru accesarea 
conţinutului digital în Europa, ceea ce ar 
conferi certitudine consumatorilor şi ar 
asigura soluţii solide, echilibrate şi 
atractive atât pentru consumatori, cât şi 
pentru deţinătorii de drepturi; îndeamnă 
UE, pe baza noilor evoluţii tehnologice, să 
accelereze dezbaterea privind drepturile de 
autor şi să instituie un titlu de drepturi de 
autor în temeiul articolului 118 din Tratatul 
privind funcţionarea UE până în 2013, 
respectând libertatea de exprimare şi de 
informare a utilizatorilor;

Or. de

Amendamentul 264
Angelika Niebler, Herbert Reul

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. subliniază necesitatea de a dezvolta 
libera circulaţie a conţinutului şi 
cunoştinţelor şi de a crea, până în 2015, un 
cadru legal simplu, favorabil 
consumatorului pentru accesarea 
conţinutului digital în Europa, ceea ce ar 
conferi certitudine consumatorilor şi ar 
asigura soluţii solide, echilibrate şi 

19. subliniază necesitatea de a dezvolta în 
continuare piaţa online legală pentru a 
crea, până în 2015, un cadru legal simplu, 
favorabil consumatorului pentru accesarea 
conţinutului digital în Europa, ceea ce ar 
conferi certitudine consumatorilor şi ar 
asigura soluţii solide, echilibrate şi 
atractive atât pentru consumatori, cât şi 
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atractive atât pentru consumatori, cât şi 
pentru deţinătorii de drepturi; îndeamnă 
UE să accelereze dezbaterea privind 
drepturile de autor şi să instituie un titlu 
de drepturi de autor al UE în temeiul 
articolului 118 din Tratatul privind 
funcţionarea UE până în 2013;

pentru deţinătorii de drepturi, în 
conformitate cu reglementările privind 
drepturile de autor; îndeamnă UE să 
accelereze dezbaterea privind punerea în 
aplicare a drepturilor de autor şi să
analizeze impactul unui titlu de drepturi 
de autor al UE în temeiul articolului 118 
din Tratatul privind funcţionarea UE până 
în 2013;

Or. en

Amendamentul 265
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. subliniază necesitatea de a dezvolta 
libera circulaţie a conţinutului şi 
cunoştinţelor şi de a crea, până în 2015, un 
cadru legal simplu, favorabil 
consumatorului pentru accesarea 
conţinutului digital în Europa, ceea ce ar 
conferi certitudine consumatorilor şi ar 
asigura soluţii solide, echilibrate şi 
atractive atât pentru consumatori, cât şi 
pentru deţinătorii de drepturi; îndeamnă 
UE să accelereze dezbaterea privind 
drepturile de autor şi să instituie un titlu de 
drepturi de autor al UE în temeiul 
articolului 118 din Tratatul privind 
funcţionarea UE până în 2013;

19. subliniază necesitatea de a dezvolta 
difuzarea largă a conţinutului şi libera 
circulaţie a cunoştinţelor şi de a crea, până 
în 2015, un cadru legal simplu, favorabil 
consumatorului pentru accesarea 
conţinutului digital în Europa, ceea ce ar 
consolida certitudinea consumatorilor şi ar 
asigura soluţii solide, echilibrate şi 
atractive atât pentru consumatori, cât şi 
pentru deţinătorii de drepturi; îndeamnă 
UE să accelereze dezbaterea privind 
drepturile de autor şi să instituie un titlu de 
drepturi de autor al UE în temeiul 
articolului 118 din Tratatul privind 
funcţionarea UE până în 2013;

Or. en

Amendamentul 266
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluţie
Punctul 19a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. invită statele membre să continue 
politicile de ofertă care contribuie la 
consolidarea şi dezvoltarea unei industrii 
europene a conţinuturilor digitale, a unor 
noi servicii şi aplicaţii online şi a 
interoperabilităţii diverselor platforme;

Or. es

Amendamentul 267
Ivo Belet

Propunere de rezoluţie
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. este de părere că este necesar ca UE 
să aibă în vedere continuarea elaborării 
reglementărilor referitoare la acordarea 
de licenţe privind drepturile de autor şi 
achitarea acestora, în lumina noilor 
tehnologii, a noilor modalităţi de punere 
la dispoziţie a conţinuturilor digitale şi a 
evoluţiei comportamentului 
consumatorilor; invită Comisia să sprijine 
elaborarea de soluţii adecvate pentru 
achitarea drepturilor, utilizând sistemele 
de acordare de licenţe colective, precum 
sistemele de acordare de licenţe colective 
extinse şi instaurând un cadru care să 
asigure transparenţa şi responsabilitatea;

Or. en

Amendamentul 268
Angelika Niebler, Herbert Reul

Propunere de rezoluţie
Punctul 19a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. subliniază importanţa industriilor cu 
conţinut creativ pentru societatea 
informaţională, ca sector dinamic şi cu o 
evoluţie rapidă care contribuie la 
creşterea economică şi la ocuparea forţei 
de muncă;

Or. en

Amendamentul 269
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluţie
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. încurajează Comisia şi statele 
membre să îmbunătăţească digitalizarea 
patrimoniului cultural pentru a garanta 
accesul la conţinuturi publice; consideră 
că un patrimoniu digital poate contribui 
la consolidarea economiei, în măsura în 
care societăţile comerciale pot crea 
valoare adăugată datorită acestor 
conţinuturi publice;

Or. en

Amendamentul 270
Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluţie
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. se angajează să abordeze în mod 
activ aspectele legate de reglementarea 
comună a conţinuturilor online, 
îndepărtând obstacolele din calea 
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furnizării de servicii prin internet, şi 
invită celelalte instituţii UE să facă 
acelaşi lucru;

Or. en

Amendamentul 271
Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. invită Comisia şi Consiliul să 
recunoască diferenţa fundamentală dintre 
contrafacerea operelor comerciale şi a 
celor necomerciale; subliniază importanţa 
derogărilor şi limitărilor pentru
dezvoltarea societăţii cunoaşterii, în 
special atunci când acestea favorizează 
persoanele cu dizabilităţi sau când 
contribuie în mod direct la cercetare şi 
educare;

Or. en

Amendamentul 272
Henri Weber

Propunere de rezoluţie
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. subliniază, de asemenea, în acest 
sens, necesitatea de a prezenta cetăţenilor 
europeni o ofertă digitală atractivă, 
asigurând promovarea operelor europene 
şi diversitatea culturală; în această 
privinţă, atrage atenţia Comisiei asupra 
necesităţii de a încuraja furnizorii de 
servicii media audiovizuale şi operatorii 
de internet să investească în conţinuturi 
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creative, pentru a promova 
disponibilitatea acestor conţinuturi în 
reţele; invită Comisia, pe de o parte, să 
sprijine un dialog constructiv între toţi 
actorii sectorului şi, pe de altă parte, să 
aibă în vedere rapid modalităţile de a 
accelera digitalizarea şi de a permite 
accesul online la patrimoniul european;

Or. fr

Amendamentul 273
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluţie
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. subliniază că poziţia de lider mondial 
în dezvoltarea TIC este esenţială pentru 
prosperitatea şi competitivitatea Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendamentul 274
Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 19b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19b. este de părere că legislaţia UE 
privind drepturile de autor ar trebui să 
recunoască populaţiei nu numai statutul 
de consumator, ci şi acela de participant 
la economia culturală, şi că ar trebui 
autorizată, prin urmare, punerea în 
comun a fişierelor în scop necomercial 
între persoane private şi reutilizarea 
necomercială a operelor creative; invită 
Comisia să prezinte informaţii complete 
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privind propunerile de finanţare a 
sistemelor de sprijin a creaţiei care au la 
bază astfel de practici necomerciale, 
precum „contribuţia la creaţie” sau „taxa 
culturală forfetară”;

Or. en

Amendamentul 275
Henri Weber

Propunere de rezoluţie
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. invită Comisia să examineze, în 
cadrul programului său de muncă 
legislativ, posibilitatea de a permite 
statelor membre să aplice o rată scăzută a 
TVA difuzării online a bunurilor 
culturale;

Or. fr

Amendamentul 276
Ivo Belet

Propunere de rezoluţie
Punctul 19b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19b. subliniază faptul că agenda digitală 
europeană trebuie să promoveze 
producerea şi difuzarea, în cadrul UE, de 
conţinuturi de înaltă calitate şi diverse din 
punct de vedere cultural, în scopul 
maximizării foloaselor pe care cetăţenii 
UE le pot trage, în domeniul cultural, 
social şi societal, de pe urma acestor 
tehnologii;

Or. nl
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Amendamentul 277
Ioan Enciu

Propunere de rezoluţie
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. îşi exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la viitorul bibliotecii digitale 
europene, dacă nu au loc schimbări 
radicale în ceea ce priveşte formatul 
digital al bibliotecii, gestionarea, 
eficienţa, practicabilitatea, utilitatea şi 
mediatizarea proiectului;

Or. en

Amendamentul 278
Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. consideră că, pe lângă aplicarea 
consecventă a TIC, este esenţial să se 
promoveze excelenţa în cercetare în acest 
domeniu şi să se stimuleze investiţiile 
publice şi private în proiecte de cercetare şi 
inovare de mare risc, realizate în 
colaborare, în domeniul TIC; subliniază că 
Europa ar trebui să se afle în avangarda 
dezvoltării tehnologiilor internet şi a 
aplicaţiilor TIC cu emisii reduse de carbon; 
propune ca bugetul alocat de UE 
cercetării în domeniul TIC să fie dublat, 
iar bugetul pentru asimilarea TIC să fie 
mărit de patru ori în următoarele 
perspective financiare;

20. consideră că, pe lângă aplicarea 
consecventă a TIC, este esenţial să se 
promoveze excelenţa în cercetare în acest 
domeniu şi să se stimuleze investiţiile 
publice şi private în proiecte de cercetare şi 
inovare de mare risc, realizate în 
colaborare, în domeniul TIC; subliniază că 
Europa ar trebui să se afle în avangarda 
dezvoltării tehnologiilor internet şi a 
aplicaţiilor şi tehnologiilor care depăşesc 
limitele TIC convenţionale (emisii reduse 
de carbon, hardware eficient şi cu consum 
redus, utilizând tehnologii sau 
nanotehnologii cuantice), având în vedere 
faptul că cercetarea din domeniul TIC 
finanţată de UE a jucat un rol 
fundamental în principalele dezvoltări 
industriale europene, precum 



AM\806140RO.doc 43/56 PE439.254v01-00

RO

microelectronica şi nanoelectronica, 
sănătatea publică şi strategia europeană 
privind siguranţa rutieră, precum şi faptul 
că cercetarea de vârf a permis şi va 
permite crearea de întreprinderi de 
producţie rezultate prin sciziune („spin-
offs”);

Or. it

Amendamentul 279
Matthias Groote

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. consideră că, pe lângă aplicarea 
consecventă a TIC, este esenţial să se 
promoveze excelenţa în cercetare în acest 
domeniu şi să se stimuleze investiţiile 
publice şi private în proiecte de cercetare şi 
inovare de mare risc, realizate în 
colaborare, în domeniul TIC; subliniază că 
Europa ar trebui să se afle în avangarda 
dezvoltării tehnologiilor internet şi a 
aplicaţiilor TIC cu emisii reduse de carbon; 
propune ca bugetul alocat de UE cercetării 
în domeniul TIC să fie dublat, iar bugetul 
pentru asimilarea TIC să fie mărit de patru 
ori în următoarele perspective financiare;

20. consideră că, pe lângă aplicarea 
consecventă a TIC, este esenţial să se 
promoveze excelenţa în cercetare în acest 
domeniu pentru a diminua şi mai mult 
consumul de energie şi poluarea cauzată 
de producerea şi eliminarea 
echipamentelor TIC şi să se stimuleze 
investiţiile publice şi private în proiecte de 
cercetare şi inovare, realizate în colaborare, 
în domeniul TIC; subliniază că Europa ar 
trebui să se afle în avangarda dezvoltării 
tehnologiilor internet şi a aplicaţiilor TIC 
cu consum redus de energie şi de resurse 
şi cu emisii reduse de carbon; propune ca 
bugetul alocat de UE cercetării în domeniul 
TIC să fie dublat, iar bugetul pentru 
asimilarea TIC să fie mărit de patru ori în 
următoarele perspective financiare;

Or. de

Amendamentul 280
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Punctul 20
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. consideră că, pe lângă aplicarea 
consecventă a TIC, este esenţial să se 
promoveze excelenţa în cercetare în acest 
domeniu şi să se stimuleze investiţiile 
publice şi private în proiecte de cercetare şi 
inovare de mare risc, realizate în 
colaborare, în domeniul TIC; subliniază că 
Europa ar trebui să se afle în avangarda 
dezvoltării tehnologiilor internet şi a 
aplicaţiilor TIC cu emisii reduse de carbon; 
propune ca bugetul alocat de UE cercetării 
în domeniul TIC să fie dublat, iar bugetul 
pentru asimilarea TIC să fie mărit de patru 
ori în următoarele perspective financiare;

20. consideră că, pe lângă aplicarea 
consecventă a TIC, este esenţial să se 
promoveze excelenţa în cercetare în acest 
domeniu şi să se stimuleze investiţiile 
publice şi private în proiecte de cercetare şi 
inovare de mare risc, realizate în 
colaborare, în domeniul TIC; subliniază că 
Europa ar trebui să se afle în avangarda 
dezvoltării tehnologiilor internet, a 
informaticii dematerializate („cloud 
computing”), a mediilor inteligente şi 
supercalculatoarelor şi a aplicaţiilor TIC 
cu emisii reduse de carbon; propune ca 
bugetul alocat de UE cercetării în domeniul 
TIC să fie dublat, iar bugetul pentru 
asimilarea TIC să fie mărit de patru ori în 
următoarele perspective financiare;

Or. el

Amendamentul 281
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluţie
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a. atrage atenţia în mod special asupra 
garanţiilor care trebuie oferite 
microîntreprinderilor şi întreprinderilor 
mici, pentru a evita excluderea acestora 
de la dezvoltarea TIC;

Or. pt

Amendamentul 282
Lena Ek

Propunere de rezoluţie
Punctul 20a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a. solicită mai multe investiţii în 
utilizarea software-lor cu sursă deschisă 
(„open-source”) din UE;

Or. sv

Amendamentul 283
Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a. propune ca bugetul alocat de UE 
cercetării în domeniul TIC să fie dublat 
(inclusiv prin intermediul iniţiativelor 
emblematice ICT-FET), iar bugetul
pentru asimilarea TIC să fie mărit de 
patru ori în următoarele perspective 
financiare;

Or. it

Amendamentul 284
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluţie
Punctul 20b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20b. deploră faptul că, în ceea ce priveşte 
atragerea, formarea şi păstrarea 
talentelor academice din domeniul TIC, 
Europa continuă să se afle cu mult în 
urma altor pieţe care sunt lider în materie 
şi că se confruntă cu un exod al creierelor 
datorită unor condiţii de lucru mai bune 
în SUA pentru personalul academic şi 
cercetători; subliniază că, pentru a 
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aborda această problemă, este necesar ca 
Europa să elaboreze, în colaborare cu
universităţile şi cu industria, un program 
ambiţios de dezvoltare a carierei care să 
sprijine rolul primordial pe care îl joacă 
comunitatea de cercetători ştiinţifici în 
vasta strategie mondială de inovare în 
domeniul TIC;

Or. en

Amendamentul 285
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la 
birocraţia din Programul-cadru al UE (PC); 
invită Comisia să elimine birocraţia prin 
regândirea proceselor PC şi prin crearea 
unui comitet al utilizatorilor;

21. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la 
birocraţia din Programul-cadru al UE (PC); 
invită Comisia să elimine birocraţia prin 
regândirea proceselor PC, fără să pună în 
pericol acest program, şi prin crearea unui 
comitet al utilizatorilor;

Or. en

Amendamentul 286
Ilda Figueiredo

Propunere de rezoluţie
Punctul 21a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21a. consideră că o agendă digitală de 
vârf trebuie să excludă orice 
comercializare excesivă a cunoaşterii, 
educaţiei şi cercetării, şi insistă asupra 
necesităţii de a promova programe 
software gratuite şi cu sursă deschisă 
(„open-source”);
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Or. pt

Amendamentul 287
Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 21a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21a. invită Comisia să evalueze împreună 
cu statele membre modul în care 
directivele 2004/17/CE şi 2004/18/CE 
privind contractele de achiziţii publice şi 
transpunerea acestora sprijină cercetarea 
şi inovarea şi, după caz, să identifice cele 
mai bune practici; invită Comisia şi 
statele membre să aibă în vedere 
elaborarea de indicatori privind inovarea 
în cadrul achiziţiilor publice;

Or. fr

Amendamentul 288
Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 21b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21b. atrage atenţia asupra faptului că 
achiziţiile publice înaintea comercializării 
contribuie la îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor publice şi la reducerea 
perioadei până la intrarea pe piaţă a 
rezultatelor cercetării, în special în cazul 
în care achizitorul public solicită 
întreprinderilor implicate să acorde 
drepturi de proprietate intelectuală unor 
părţi terţe conform unor condiţii de piaţă 
echitabile şi rezonabile; îşi reiterează 
invitaţia adresată Comisiei de a elabora 
un ghid al bunelor practici pentru 
achiziţiile publice înaintea comercializării 
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şi de a contribui, împreună cu statele 
membre, la sporirea gradului de 
sensibilizare a autorităţilor regionale şi 
locale; atrage atenţia, de asemenea, 
asupra faptului că platformele 
tehnologice pot adapta evoluţia timpurie a 
pieţei noilor tehnologii la nevoile 
autorităţilor publice;

Or. fr

Amendamentul 289
Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. consideră că Agenda 2015.eu ar trebui 
să vizeze integrarea TIC în vederea unei 
economii cu emisii reduse de carbon;
solicită ca prin exploatarea TIC să se 
realizeze o reducere de 15% a emisiilor de 
CO2 în sectoare-cheie până în 2020 şi cere 
să se promoveze consumul responsabil de 
energie, în special prin instalarea de 
contoare inteligente în 50% din locuinţe 
până în 2015; atrage atenţia, de asemenea, 
că amprenta sectorului TIC ar trebui redusă 
cu 50% până în 2015;

22. consideră că transformarea Europei 
într-un lider mondial al unei societăţi 
care îşi utilizează în mod eficient 
resursele ar trebui să constituie 
prioritatea numărul unu a Agendei 
2015.eu; este de părere, în această 
privinţă, că implementarea de aplicaţii 
precum reţele inteligente de energie 
electrică, contoare inteligente, mobilitatea 
inteligentă, gestionarea inteligentă a apei 
şi e-sănătatea trebuie să fie privite drept 
iniţiative-cheie ale Agendei 2015.eu;
atrage atenţia, de asemenea, că amprenta 
sectorului TIC ar trebui redusă cu 50% 
până în 2015;

Or. en

Amendamentul 290
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Punctul 22
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. consideră că Agenda 2015.eu ar trebui 
să vizeze integrarea TIC în vederea unei 
economii cu emisii reduse de carbon; 
solicită ca prin exploatarea TIC să se 
realizeze o reducere de 15% a emisiilor de 
CO2 în sectoare-cheie până în 2020 şi cere
să se promoveze consumul responsabil de 
energie, în special prin instalarea de 
contoare inteligente în 50% din locuinţe 
până în 2015; atrage atenţia, de asemenea, 
că amprenta sectorului TIC ar trebui 
redusă cu 50% până în 2015;

22. consideră că Agenda 2020.eu ar trebui 
să vizeze integrarea TIC în vederea unei 
economii cu emisii reduse de carbon; 
solicită ca prin exploatarea TIC să se 
realizeze o reducere de 20% a emisiilor de 
CO2 în sectoare-cheie până în 2020 şi să se 
promoveze consumul responsabil de 
energie, în special prin instalarea de 
tehnologii eficiente din punct de vedere 
energetic în 50% din locuinţe până în 
2015; atrage atenţia, de asemenea, că 
sectorul TIC ar trebui să vizeze să 
depăşească, până în 2015, obiectivele UE 
pentru anul 2020, urmărind dezvoltarea 
metodologiilor Forumului ICT4EE în 
colaborare cu organismele internaţionale 
de standardizare;

Or. en

Amendamentul 291
Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. consideră că Agenda 2015.eu ar trebui 
să vizeze integrarea TIC în vederea unei 
economii cu emisii reduse de carbon; 
solicită ca prin exploatarea TIC să se 
realizeze o reducere de 15% a emisiilor de 
CO2 în sectoare-cheie până în 2020 şi cere 
să se promoveze consumul responsabil de 
energie, în special prin instalarea de 
contoare inteligente în 50% din locuinţe 
până în 2015; atrage atenţia, de asemenea, 
că amprenta sectorului TIC ar trebui 
redusă cu 50% până în 2015;

22. consideră că Agenda 2015.eu ar trebui 
să vizeze integrarea TIC în vederea unei 
economii cu emisii reduse de carbon; 
solicită ca prin exploatarea TIC să se 
realizeze o reducere de 20% a emisiilor de 
CO2 în sectoare-cheie până în 2020 şi cere 
să se promoveze consumul responsabil de 
energie, în special prin instalarea de 
contoare inteligente în 50% din locuinţe 
până în 2015; atrage atenţia, de asemenea, 
că sectorul TIC ar trebui să vizeze să 
depăşească, până în 2015, obiectivele UE 
pentru anul 2020, urmărind dezvoltarea 
metodologiilor organismele internaţionale 
de standardizare în colaborare cu 
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Forumul ICT4EE;

Or. en

Amendamentul 292
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. consideră că Agenda 2015.eu ar trebui 
să vizeze integrarea TIC în vederea unei 
economii cu emisii reduse de carbon; 
solicită ca prin exploatarea TIC să se 
realizeze o reducere de 15% a emisiilor de 
CO2 în sectoare-cheie până în 2020 şi cere
să se promoveze consumul responsabil de 
energie, în special prin instalarea de 
contoare inteligente în 50% din locuinţe 
până în 2015; atrage atenţia, de asemenea, 
că amprenta sectorului TIC ar trebui redusă 
cu 50% până în 2015;

22. consideră că Agenda 2015.eu ar trebui 
să vizeze integrarea TIC în vederea unei 
economii cu emisii reduse de carbon; 
solicită ca prin exploatarea TIC să se 
realizeze o reducere corespunzătoare unei 
părţi substanţiale din obiectivul de 20%
privind emisiile de CO2 în sectoare-cheie 
până în 2020 (şi mult mai mult din 
obiectivul de reducere dorit de 30%), 
precum şi să se promoveze consumul 
responsabil de energie, în special prin 
instalarea de contoare inteligente în 50% 
din locuinţe până în 2015; atrage atenţia, 
de asemenea, că amprenta sectorului TIC 
ar trebui redusă cu 50% până în 2015;

Or. en

Amendamentul 293
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. consideră că Agenda 2015.eu ar trebui 
să vizeze integrarea TIC în vederea unei 
economii cu emisii reduse de carbon; 
solicită ca prin exploatarea TIC să se 
realizeze o reducere de 15% a emisiilor de 
CO2 în sectoare-cheie până în 2020 şi cere 

22. consideră că Agenda 2015.eu ar trebui 
să vizeze integrarea TIC în vederea unei 
economii cu emisii reduse de carbon; 
solicită ca prin exploatarea TIC să se 
realizeze o reducere de 15% a emisiilor de 
CO2 în sectoare-cheie până în 2020 şi cere 
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să se promoveze consumul responsabil de 
energie, în special prin instalarea de 
contoare inteligente în 50% din locuinţe 
până în 2015; atrage atenţia, de asemenea, 
că amprenta sectorului TIC ar trebui redusă 
cu 50% până în 2015;

să se promoveze consumul responsabil de 
energie, în special prin instalarea de 
contoare inteligente în 50% din locuinţe 
până în 2015; atrage atenţia, de asemenea, 
că amprenta sectorului TIC ar trebui redusă 
cu 50% până în 2015; subliniază 
necesitatea de a reduce consumul de 
hârtie din sectorul public cu 50% până în 
2015;

Or. el

Amendamentul 294
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. consideră că Agenda 2015.eu ar trebui 
să vizeze integrarea TIC în vederea unei 
economii cu emisii reduse de carbon; 
solicită ca prin exploatarea TIC să se 
realizeze o reducere de 15% a emisiilor de 
CO2 în sectoare-cheie până în 2020 şi cere 
să se promoveze consumul responsabil de 
energie, în special prin instalarea de 
contoare inteligente în 50% din locuinţe 
până în 2015; atrage atenţia, de asemenea, 
că amprenta sectorului TIC ar trebui redusă 
cu 50% până în 2015;

22. consideră că Agenda 2015.eu ar trebui 
să vizeze integrarea TIC în vederea unei 
economii cu emisii reduse de carbon; 
solicită ca prin exploatarea TIC să se 
realizeze o reducere de 15% a emisiilor de 
CO2 în sectoare-cheie până în 2020 şi cere 
să se promoveze consumul responsabil de 
energie, în special prin instalarea de 
contoare inteligente şi alte tehnologii 
eficiente din punct de vedere energetic în 
50% din locuinţe până în 2015; atrage 
atenţia, de asemenea, că amprenta 
sectorului TIC ar trebui redusă cu 50% 
până în 2015;

Or. el

Amendamentul 295
Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 22a (nou)



PE439.254v01-00 52/56 AM\806140RO.doc

RO

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22a. ia act de faptul că singurul mijloc de 
a asigura comparabilitatea datelor 
disponibile în diferite state membre şi de a 
îmbunătăţi eficienţa energetică este 
adoptarea unei metodologii comune de 
măsurare a consumului de energie şi a 
emisiilor de carbon; subliniază, în plus, 
necesitatea de a standardiza TIC rapid 
pentru a asigura introducerea online a 
tehnologiilor şi serviciilor care aduc 
beneficii cetăţenilor şi întreprinderilor din 
UE;

Or. it

Amendamentul 296
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22a. subliniază faptul că TIC ar putea 
îmbunătăţi transportul rutier şi ar face 
mai multe pentru a avea autoturisme mai 
sigure, mai inteligente şi mai ecologice în 
Europa; solicită, prin urmare, Comisiei, 
să includă în agenda digitală potenţialul 
ecologic al autoturismelor şi al 
drumurilor inteligente, precum şi proiecte 
pilot de cercetare şi dezvoltare privind 
dispozitivele V2V şi V2R, care pot crea 
noi  oportunităţi de afaceri pentru 
întreprinderile europene din domeniul 
TIC;

Or. en
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Amendamentul 297
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluţie
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22a. consideră că principiul comerţului 
echitabil ar trebui să se afle la baza 
comerţului internaţional, cu scopul de a 
se ajunge la un echilibru adecvat între 
deschiderea pieţelor şi protecţia legitimă a 
diverselor sectoare economice, 
acordându-se o atenţie specială 
condiţiilor sociale şi de muncă;

Or. en

Amendamentul 298
Anni Podimata, Robert Goebbels, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22a. subliniază că marele potenţial al 
agendei digitale nu este legat doar de 
provocările viitoare din cadrul sectorului 
TIC, ci este mult mai amplu şi direct legat 
de obiectivele UE de a avea o economie a 
cunoaşterii cu o productivitate ridicată, de 
a consolida competitivitatea economiei 
europene prin industrii inovatoare, de a 
promova coeziunea socială şi teritorială şi 
accesul universal la servicii publice, de a 
stimula crearea de noi locuri de muncă pe 
piaţa muncii europene şi de a promova, 
prin urmare, un nou model de creştere 
durabilă pentru UE;

Or. en
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Amendamentul 299
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluţie
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22a. reaminteşte că, în viitor, 
competitivitatea Europei şi abilitatea 
acesteia de a se redresa din criza 
economică actuală depinde într-o mare 
măsură de capacitatea sa de a facilita 
aplicarea la scară largă şi în mod eficient 
a TIC în mediul de afaceri; ia act, totuşi, 
de faptul că IMM-urile se află încă cu 
mult în urma marilor întreprinderi; invită 
statele membre şi Comisia să consolideze 
măsurile de sprijin pentru IMM-uri 
pentru utilizarea instrumentelor TIC, cu 
scopul de a le spori productivitatea;

Or. es

Amendamentul 300
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. consideră că asumarea Agendei 
2015.eu la toate nivelurile politice (UE, 
naţional şi regional), precum şi vizibilitatea 
politică sunt condiţii prealabile esenţiale 
pentru o aplicare eficientă; în acest sens, 
propune organizarea unor reuniuni la nivel 
înalt pe marginea agendei digitale pentru a 
trece în revistă progresele obţinute la 
nivelul UE şi al statelor membre şi pentru a 
relansa dinamica politică;

23. consideră că asumarea Agendei 
2015.eu la toate nivelurile politice (UE, 
naţional şi regional), în spiritul unei 
guvernări pe mai multe niveluri, precum 
şi vizibilitatea politică sunt condiţii 
prealabile esenţiale pentru o aplicare 
eficientă; în acest sens, propune 
organizarea unor reuniuni la nivel înalt pe 
marginea agendei digitale pentru a trece în 
revistă progresele obţinute la nivelul UE şi 
al statelor membre şi pentru a relansa 
dinamica politică;

Or. en
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Amendamentul 301
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. consideră că asumarea Agendei 
2015.eu la toate nivelurile politice (UE, 
naţional şi regional), precum şi vizibilitatea 
politică sunt condiţii prealabile esenţiale 
pentru o aplicare eficientă; în acest sens, 
propune organizarea unor reuniuni la nivel 
înalt pe marginea agendei digitale pentru a 
trece în revistă progresele obţinute la 
nivelul UE şi al statelor membre şi pentru a 
relansa dinamica politică;

23. consideră că asumarea Agendei 
2015.eu la toate nivelurile politice şi 
geografice (UE, naţional şi regional), 
precum şi vizibilitatea politică sunt condiţii 
prealabile esenţiale pentru o aplicare 
eficientă; în acest sens, propune 
organizarea unor reuniuni la nivel înalt pe 
marginea agendei digitale pentru a trece în 
revistă progresele obţinute la nivelul UE şi 
al statelor membre şi pentru a relansa 
dinamica politică;

Or. el

Amendamentul 302
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. atrage atenţia Comisiei îndeosebi 
asupra necesităţii de a stabili obiective şi 
ţinte SMART (specifice, măsurabile, 
adecvate, realiste şi situate în timp) şi de a 
adopta un plan de acţiune care să 
mobilizeze toate instrumentele adecvate la 
nivelul UE: finanţare, instrumente juridice 
fără caracter obligatoriu, măsuri de aplicare 
şi, atunci când este necesar, legislaţie 
specifică;

24. atrage atenţia Comisiei îndeosebi 
asupra necesităţii de a stabili obiective şi 
ţinte SMART (specifice, măsurabile, 
adecvate, realiste şi situate în timp) şi de a 
adopta un plan de acţiune care să 
mobilizeze toate instrumentele adecvate la 
nivelul UE: finanţare, instrumente juridice 
fără caracter obligatoriu, măsuri de aplicare 
şi, atunci când este necesar, legislaţie 
specifică în toate domeniile politice 
relevante (de exemplu comunicaţii 
electronice, educaţie, cercetare, inovare, 
politica de coeziune); invită Comisia şi 
statele membre să asigure o coordonare 
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adecvată între programele UE şi cele 
naţionale şi regionale din acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 303
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. atrage atenţia Comisiei îndeosebi 
asupra necesităţii de a stabili obiective şi 
ţinte SMART (specifice, măsurabile, 
adecvate, realiste şi situate în timp) şi de a 
adopta un plan de acţiune care să 
mobilizeze toate instrumentele adecvate la 
nivelul UE: finanţare, instrumente juridice 
fără caracter obligatoriu, măsuri de aplicare 
şi, atunci când este necesar, legislaţie 
specifică;

24. atrage atenţia Comisiei îndeosebi 
asupra necesităţii de a stabili obiective şi 
ţinte SMART (specifice, măsurabile, 
adecvate, realiste şi situate în timp) şi de a 
adopta un plan de acţiune care să 
mobilizeze toate instrumentele adecvate la 
nivelul UE: finanţare, instrumente juridice 
fără caracter obligatoriu, măsuri de aplicare 
şi, atunci când este necesar, legislaţie 
specifică; solicită o revizuire periodică a 
rezultatelor strategiei 2015.eu, pe baza 
unei game mai largi de indicatori, care să 
permită realizarea unei analize cantitative 
a impactului social;

Or. en


