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Amendamentul 1
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Referirea 2a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere propunerea Comisiei de 
decizie a Parlamentului European și a 
Consiliului de instituire a primului 
program pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio (COM 
(2010)471),

Or. en

Amendamentul 2
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Referirea 3a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere avizul Comitetului 
Economic și Social European și al 
Consiliului privind propunerea de decizie 
a Parlamentului European și a 
Consiliului de instituire a primului 
program pentru politica în domeniul 
spectrului de frecvențe radio și 
Comunicarea Comisiei intitulată „Banda 
largă europeană: o investiție într-un 
promotor digital al creșterii” (TEN/434-
435 - CESE 362/2011),

Or. en
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Amendamentul 3
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Referirea 21a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolul 189 din 
Tratatul de la Lisabona,

Or. fr

Amendamentul 4
Jan Březina

Propunere de rezoluție
Referirea 22a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Planul european de 
redresare economică COM(2008) 800 
final,

Or. en

Amendamentul 5
Jan Březina

Propunere de rezoluție
Referirea 22a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere anexa III a 
Regulamentului (CE) nr. 473/2009 al 
Consiliului din 25 mai 2009 de 
modificare,

Or. en
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Amendamentul 6
Jan Březina

Propunere de rezoluție
Referirea 22c (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolul 189 din 
Tratatul de la Lisabona,

Or. en

Amendamentul 7
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Aa). întrucât Națiunile Unite consideră
accesul la internet un drept al omului și 
întrucât aceasta se aplică în cazul mai 
multor state membre;

Or. da

Amendamentul 8
Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ba). întrucât politica europeană în 
materie de bandă largă trebuie să pună 
bazele unei dezvoltări în care UE să poată 
prelua conducerea în ceea ce privește 
vitezele conexiunilor, mobilitatea, 
acoperirea și capacitatea în bandă largă.; 
Poziția de lider mondial în sectorul TIC 
este esențială pentru prosperitatea și 
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competitivitatea UE;

Or. en

Amendamentul 9
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Considerentul C 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(C). întrucât adevăratul motor care 
impulsionează îmbunătățirea conexiunilor 
de mare viteză este cererea pieței; întrucât 
accesul durabil la infrastructură și 
concurența la nivelul serviciilor, spre 
deosebire de stabilirea unor obiective 
minime, de bază, vor oferi o conexiune de 
generație următoare eficientă și conformă 
cererii;

(C). întrucât adevăratul motor care 
impulsionează îmbunătățirea conexiunilor 
de mare viteză este cererea pieței; întrucât 
accesul durabil la infrastructură și 
concurența la nivelul serviciilor, în 
combinație cu cel la stabilirea unor 
obiective minime realiste și viabile, de 
bază, vor oferi o conexiune de generație 
următoare eficientă și conformă cererii;

Or. el

Amendamentul 10
Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ca). întrucât o piață europeană cu 
aproximativ 500 de milioane de persoane 
conectate la banda largă de mare viteză ar 
acționa ca un vârf de lance pentru 
dezvoltarea pieței interne, creând o masă 
critică de utilizatori, unică la nivel global, 
oferind tuturor regiunilor oportunități noi 
și fiecărui utilizator valoare crescută, iar 
Uniunii capacitatea de a fi o economie 
bazată pe cunoaștere, ce acționează ca 
lider la nivel mondial; introducerea 
rapidă a benzii largi este esențială pentru 
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dezvoltarea productivității europene și 
pentru apariția de întreprinderi noi și mici 
care pot fi lideri în diferite sectoare, spre 
exemplu, serviciile medicale, industria 
prelucrătoare și industria serviciilor;

Or. en

Amendamentul 11
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ca). întrucât promovarea introducerii 
benzii largi este esențială pentru 
încurajarea inovării și generarea unui 
număr mare de locuri de muncă în 
Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 12
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Considerentul D 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(D). întrucât este esențial să se depășească 
dezechilibrele digitale și să se asigure 
accesul tuturor la banda largă în Uniunea 
Europeană pentru a se obține o valoare 
adăugată europeană;

(D). întrucât este esențial să se depășească 
dezechilibrele digitale și să se asigure 
accesul tuturor la banda largă în Uniunea 
Europeană pentru a se obține o valoare 
adăugată europeană, în special în ceea ce 
privește zonele rurale și cele îndepărtate, 
în vederea asigurării coeziunii sociale și 
teritoriale;

Or. en
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Amendamentul 13
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Da). întrucât banda largă este 
importantă în implementarea noilor 
infrastructuri tehnologice, care sunt 
necesare pentru asigurarea poziției de 
lider științifico-tehnologic și industrial a 
Uniunii Europene, precum cloud 
computing-ul, supercomputerele și
mediile inteligente de calcul; 

Or. el

Amendamentul 14
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Considerentul Ε 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(E). întrucât actorii publici pot contribui în 
mod semnificativ la garantarea accesului 
de următoare generație (NGA) în zonele 
„albe” și „gri”, însă investițiile publice nu 
ar trebui să împiedice investițiile private 
sau să distorsioneze concurența în zonele 
care sunt deja competitive; întrucât 
investitorii în banda largă trebuie să 
beneficieze de stimulente adecvate pentru a 
continua să investească în aceasta;

(E). întrucât actorii publici pot contribui în 
mod semnificativ la garantarea accesului 
de următoare generație (NGA) în zonele 
„albe” și „gri”, întrucât investițiile publice 
ar trebui să funcționeze complementar cu
investițiile private și să consolideze
concurența; dar și întrucât investitorii în 
banda largă trebuie să beneficieze de 
stimulente adecvate pentru a continua să 
investească în aceasta;

Or. el
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Amendamentul 15
Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Considerentul E 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(E). întrucât actorii publici pot contribui în 
mod semnificativ la garantarea accesului 
de următoare generație (NGA) în zonele 
„albe” și „gri”, însă investițiile publice nu 
ar trebui să împiedice investițiile private 
sau să distorsioneze concurența în zonele 
care sunt deja competitive; întrucât 
investitorii în banda largă trebuie să 
beneficieze de stimulente adecvate pentru a 
continua să investească în aceasta;

(E). întrucât actorii publici pot contribui în 
mod deosebit la garantarea accesului de 
următoare generație (NGA) în zonele 
„albe”, însă investițiile publice nu ar trebui 
să împiedice investițiile private sau să 
distorsioneze concurența în zonele care 
sunt deja competitive; investitorii în banda 
largă trebuie să beneficieze de stimulente 
adecvate pentru a continua să investească 
în aceasta;

Or. en

Amendamentul 16
Jan Březina

Propunere de rezoluție
Considerentul E 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(E). întrucât actorii publici pot contribui în 
mod semnificativ la garantarea accesului 
de următoare generație (NGA) în zonele 
„albe” și „gri”, însă investițiile publice nu 
ar trebui să împiedice investițiile private 
sau să distorsioneze concurența în zonele 
care sunt deja competitive; întrucât 
investitorii în banda largă trebuie să 
beneficieze de stimulente adecvate pentru a 
continua să investească în aceasta;

(E). întrucât actorii publici pot contribui în 
mod semnificativ la garantarea „Benzii 
largi pentru toți” și a accesului de 
următoare generație (NGA) în zonele 
nedeservite și insuficient deservite, însă 
investițiile publice nu ar trebui să 
împiedice investițiile private sau să 
distorsioneze concurența în zonele unde s-
au făcut deja investiții; întrucât investitorii 
în banda largă trebuie să beneficieze de 
stimulente adecvate pentru a continua să 
investească în aceasta;

Or. en
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Amendamentul 17
Algirdas Saudargas

Propunere de rezoluție
Considerentul E 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(E). întrucât actorii publici pot contribui în 
mod semnificativ la garantarea accesului
de următoare generație (NGA) în zonele 
„albe” și „gri”, însă investițiile publice nu 
ar trebui să împiedice investițiile private 
sau să distorsioneze concurența în zonele 
care sunt deja competitive; întrucât 
investitorii în banda largă trebuie să 
beneficieze de stimulente adecvate pentru a 
continua să investească în aceasta;

(E). întrucât actorii publici pot contribui în 
mod semnificativ la garantarea accesului 
de următoare generație (NGA) în zonele 
„albe”, însă investițiile publice nu ar trebui 
să împiedice investițiile private sau să 
distorsioneze concurența în zonele care 
sunt deja competitive; întrucât investitorii 
în banda largă trebuie să beneficieze de 
stimulente adecvate pentru a continua să 
investească în aceasta;

Or. en

Amendamentul 18
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Considerentul E 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(E). întrucât actorii publici pot contribui în 
mod semnificativ la garantarea accesului 
de următoare generație (NGA) în zonele 
„albe” și „gri”, însă investițiile publice nu 
ar trebui să împiedice investițiile private 
sau să distorsioneze concurența în zonele 
care sunt deja competitive; întrucât 
investitorii în banda largă trebuie să 
beneficieze de stimulente adecvate pentru a 
continua să investească în aceasta;

(E). întrucât actorii publici pot contribui în 
mod semnificativ la garantarea accesului 
de următoare generație (NGA) în zonele 
„albe”, însă investițiile publice nu ar trebui 
să împiedice investițiile private sau să 
distorsioneze concurența în zonele care 
sunt deja competitive; întrucât investitorii 
în banda largă trebuie să beneficieze de 
stimulente adecvate pentru a continua să 
investească în aceasta;

Or. en
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Amendamentul 19
Hella Ranner

Propunere de rezoluție
Considerentul F 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(F). întrucât, în decursul ultimului 
deceniu, sectorul privat a investit sute de 
miliarde de euro în echipamentele, 
serviciile, aplicațiile și conținutul benzii 
largi; întrucât promovarea acestor 
investiții ar trebui să reprezinte, în 
continuare, principalul motor al 
dezvoltării benzii largi în UE,

eliminat

Or. de

Amendamentul 20
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Considerentul F 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(F). întrucât, în decursul ultimului 
deceniu, sectorul privat a investit sute de 
miliarde de euro în echipamentele, 
serviciile, aplicațiile și conținutul benzii 
largi; întrucât promovarea acestor 
investiții ar trebui să reprezinte, în 
continuare, principalul motor al 
dezvoltării benzii largi în UE,

eliminat

Or. de

Amendamentul 21
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Considerentul F 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(F). întrucât, în decursul ultimului deceniu, 
sectorul privat a investit sute de miliarde de 
euro în echipamentele, serviciile, aplicațiile 
și conținutul benzii largi; întrucât 
promovarea acestor investiții ar trebui să 
reprezinte, în continuare, principalul motor 
al dezvoltării benzii largi în UE,

(F). întrucât, în decursul ultimului deceniu, 
sectorul privat a investit sute de miliarde de 
euro în echipamentele, serviciile, aplicațiile 
și conținutul benzii largi, fără însă ca toți 
cetățenii europeni să fi experimentat 
avantajele benzii largi, și întrucât 
promovarea acestor investiții private și 
publice ar trebui să reprezinte, în 
continuare, principalul motor al dezvoltării 
benzii largi în UE,

Or. el

Amendamentul 22
Niki Tzavela, Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Fa). reamintește decizia luată în cadrul 
conferinței ministeriale privind UfM din 
4 noiembrie 2008 de la Marsilia, vizând 
reducerea diferențelor la nivel digital 
dintre cele două țărmuri ale Mediteranei 
care a avut drept rezultat propunerea 
denumită „BB-Med” (bandă largă pentru 
Mediterana);

Or. en

Amendamentul 23
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră esențială abordarea 
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obstacolelor care au ținut unele populații 
offline și angajarea mai multor actori în: 
formarea și accesul public la serviciile de 
bandă largă, asistența economică pentru 
achiziția de echipament și servicii în 
bandă largă și stimulente pentru 
dezvoltarea de tehnologie și conținut, 
destinate nevoilor specifice ale 
utilizatorilor;

Or. en

Amendamentul 24
Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. observă o creștere exponențială atât a 
traficului de date mobil cât și a celui fix, 
precum și că o serie de acțiuni, precum 
alocări armonizate suplimentare de 
spectru pentru banda largă wireless, 
eficiența sporită a spectrului și o 
introducere rapidă a rețelelor de acces de 
următoare generație, pentru gestionarea 
acestei creșteri;

Or. en

Amendamentul 25
Petra Kammerevert, Sabine Verheyen

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază principiul neutralității 
rețelelor și consideră că, pentru a asigura 
progresul social, economic și cultural, 
este indispensabil accesul public echitabil 
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la infrastructurile de telecomunicații și 
tehnologiile informatice;

Or. de

Amendamentul 26
Hella Ranner

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază principiul neutralității 
rețelelor și consideră că, pentru a asigura 
progresul social, economic și cultural, 
este indispensabil accesul public echitabil 
la infrastructurile de telecomunicații și 
tehnologiile informatice;

Or. de

Amendamentul 27
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann, Francesco De Angelis

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. observă că obiectivele agendei digitale 
în materie de bandă largă vor fi realizate 
doar atunci când aceasta din urmă va fi 
inclusă în serviciile universale și 
încurajează, în acest sens, revizuirea 
rapidă de către Comisie a domeniului de 
aplicare a serviciilor universale;

Or. en
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Amendamentul 28
Sabine Verheyen, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. observă că obiectivele agendei digitale 
în materie de bandă largă vor fi realizate 
doar atunci când aceasta din urmă va fi 
inclusă în serviciile universale și 
încurajează, în acest sens, revizuirea de 
către Comisie a domeniului de aplicare a 
serviciilor universale;

Or. en

Amendamentul 29

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. observă că obiectivele agendei digitale 
în materie de bandă largă vor fi realizate 
doar atunci când aceasta din urmă va fi 
inclusă în serviciile universale și 
încurajează, în acest sens, revizuirea de 
către Comisie a domeniului de aplicare a 
serviciilor universale;

Or. en

Amendamentul 30
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că UE ar trebui să 
recunoască accesul la internet ca un drept 
fundamental al omului;

Or. da

Amendamentul 31
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că obiectivul de atins este 
obținerea de către UE a unei poziții de 
lider mondial în domeniul infrastructurii 
TIC până în 2013, prin asigurarea unei 
acoperiri de 100 % în ceea ce privește 
banda largă și garantarea unui serviciu 
de cel puțin 2Mbps utilizatorilor din 
zonele rurale și de 24Mbps utilizatorilor 
din marile orașe;

eliminat

Or. de

Amendamentul 32
Sabine Verheyen, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că obiectivul de atins este 
obținerea de către UE a unei poziții de lider 
mondial în domeniul infrastructurii TIC 
până în 2013, prin asigurarea unei acoperiri 
de 100 % în ceea ce privește banda largă și 
garantarea unui serviciu de cel puțin 
2Mbps utilizatorilor din zonele rurale și de 

2. consideră că obiectivul de atins este 
obținerea de către UE a unei poziții de lider 
mondial în domeniul infrastructurii TIC 
până în 2013, mai întâi prin asigurarea 
unei acoperiri de bază de 100 % în ceea ce 
privește banda largă și garantarea unui 
serviciu de cel puțin 2Mbps utilizatorilor 
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24Mbps utilizatorilor din marile orașe; din zonele rurale și de 24Mbps 
utilizatorilor din marile orașe; atrage 
atenția Comisiei asupra faptului că, în 
viitor, definiția acoperirii de bază în 
mediul rural trebuie adaptată la 
modificările intervenite în structura 
nevoilor ca urmare a ratelor de transfer 
din ce în ce mai mari pentru serviciile de 
internet precum e-guvernare, e-sănătate 
sau e-educație, pentru a evita decalajul 
digital;

Or. de

Amendamentul 33
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că obiectivul de atins este 
obținerea de către UE a unei poziții de lider 
mondial în domeniul infrastructurii TIC 
până în 2013, prin asigurarea unei acoperiri 
de 100% în ceea ce privește banda largă și 
garantarea unui serviciu de cel puțin 
2Mbps utilizatorilor din zonele rurale și de 
24Mbps utilizatorilor din marile orașe;

2. consideră că obiectivul de atins este 
obținerea de către UE a unei poziții de lider 
mondial în domeniul infrastructurii TIC 
până în 2013, prin asigurarea unei acoperiri 
de 100% în ceea ce privește banda largă și 
garantarea unui serviciu de cel puțin 
2Mbps utilizatorilor din zonele rurale; 
consideră, ținând cont de modul în care 
aceste obiective vor fi finanțate, că ar 
trebui acordată o atenție deosebită 
concurenței, pentru a se evita
distorsiunile pieții și a permite acesteia să 
ofere  în primul rând soluții;

Or. en

Amendamentul 34
Algirdas Saudargas

Propunere de rezoluție
Punctul 2 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că obiectivul de atins este 
obținerea de către UE a unei poziții de lider 
mondial în domeniul infrastructurii TIC 
până în 2013, prin asigurarea unei 
acoperiri de 100% în ceea ce privește 
banda largă și garantarea unui serviciu 
de cel puțin 2Mbps utilizatorilor din 
zonele rurale și de 24Mbps utilizatorilor 
din marile orașe;

2. consideră că obiectivul de atins este 
obținerea de către UE a unei poziții de lider 
mondial în domeniul infrastructurii TIC;

Or. en

Amendamentul 35
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că obiectivul de atins este 
obținerea de către UE a unei poziții de lider 
mondial în domeniul infrastructurii TIC 
până în 2013, prin asigurarea unei acoperiri 
de 100% în ceea ce privește banda largă și 
garantarea unui serviciu de cel puțin 
2Mbps utilizatorilor din zonele rurale și de 
24Mbps utilizatorilor din marile orașe;

2. consideră că obiectivul de atins este 
obținerea de către UE a unei poziții de lider 
mondial în domeniul infrastructurii TIC 
până în 2013, prin asigurarea unei acoperiri 
de 100% în ceea ce privește banda largă și 
garantarea unui serviciu de cel puțin 
2Mbps utilizatorilor din zonele rurale și de 
24Mbps utilizatorilor din marile orașe,
evitând distorsiunile pieții și făcând astfel 
posibil ca piața să ofere în primul rând
soluții competitive;

Or. en

Amendamentul 36
Jan Březina

Propunere de rezoluție
Punctul 2 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că obiectivul de atins este 
obținerea de către UE a unei poziții de 
lider mondial în domeniul infrastructurii 
TIC până în 2013, prin asigurarea unei 
acoperiri de 100% în ceea ce privește 
banda largă și garantarea unui serviciu de 
cel puțin 2Mbps utilizatorilor din zonele 
rurale și de 24Mbps utilizatorilor din 
marile orașe;

2. consideră că obiectivul de atins este 
stimularea poziției de lider mondial a UE 
până în 2013, prin asigurarea unei 
acoperiri de 100% în ceea ce privește 
banda largă și garantarea unui serviciu de 
cel puțin 2Mbps tuturor utilizatorilor;

Or. en

Amendamentul 37
Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că obiectivul de atins este 
obținerea de către UE a unei poziții de lider 
mondial în domeniul infrastructurii TIC 
până în 2013, prin asigurarea unei acoperiri 
de 100% în ceea ce privește banda largă și 
garantarea unui serviciu de cel puțin 
2Mbps utilizatorilor din zonele rurale și de 
24Mbps utilizatorilor din marile orașe;

2. consideră că obiectivul de atins este 
obținerea de către UE a unei poziții de lider 
mondial în domeniul infrastructurii TIC 
până în 2013, prin asigurarea unei acoperiri 
de 100% în ceea ce privește banda largă și 
garantarea unui serviciu de cel puțin 
2Mbps utilizatorului din zonele rurale;

Or. en

Amendamentul 38
Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. reamintește faptul că viteza și accesul 
adecvate în bandă largă reprezintă 
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elemente esențiale pentru dezvoltarea și 
utilizarea eficientă a tehnologiilor TIC 
inovatoare, precum cloud computing 
(informatică dematerializată) și internetul 
obiectelor; mai mult, observă că aceste 
tehnologii și servicii pe care le oferă sunt 
atât în beneficiul consumatorilor, cât și al 
întreprinderilor, inclusiv al IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 39
Hella Ranner

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că îndeplinirea obiectivului 
privind accesul în proporție de 100 % la 
internetul în bandă largă și adoptarea 
completă a acestei tehnologii vor 
reprezenta eforturi inutile dacă 
prioritățile nu vor include și o strategie 
solidă de garantare a securității 
cibernetice și a siguranței online;

eliminat

Or. de

Amendamentul 40
Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că îndeplinirea obiectivului 
privind accesul în proporție de 100 % la 
internetul în bandă largă și adoptarea 
completă a acestei tehnologii vor 
reprezenta eforturi inutile dacă 
prioritățile nu vor include și o strategie

3. având în vedere vulnerabilitatea 
rețelelor în general, invită Comisia și 
ENISA ca, în cooperare cu statele 
membre, să instituie o strategie clară a UE 
în ceea ce privește securitatea cibernetică, 
care să asigure rezistența și protecția
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solidă de garantare a securității 
cibernetice și a siguranței online;

integrală a infrastructurilor critice de 
informație și de rețea; totodată, această 
strategie ar trebui să se axeze pe stabilirea 
unor certificări și standarde minime de
siguranță, a unei terminologii comune și 
a unui ghid în materie de securitate 
cibernetică, care să fie puse în practică de 
echipele naționale și ale UE de intervenție 
în caz de urgență informatică, de ENISA 
și toate autoritățile și organismele 
naționale și europene relevante;

Or. en

Amendamentul 41
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că îndeplinirea obiectivului 
privind accesul în proporție de 100 % la 
internetul în bandă largă și adoptarea 
completă a acestei tehnologii vor 
reprezenta eforturi inutile dacă prioritățile 
nu vor include și o strategie solidă de 
garantare a securității cibernetice și a 
siguranței online;

3. consideră că îndeplinirea obiectivului 
privind accesul în proporție de 100 % la 
internetul în bandă largă și adoptarea 
completă a acestei tehnologii vor 
reprezenta eforturi inutile dacă prioritățile 
nu vor include și o strategie solidă de 
garantare a securității cibernetice și a 
siguranței online precum si de dezvoltare 
de conținut digital și de servicii specifice 
Societății Informaționale(e.g. servicii de 
e-governmet, e-learning, e-health);

Or. ro

Amendamentul 42
Niki Tzavela, Algirdas Saudargas, Adina-Ioana Vălean, Philippe Lamberts

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. solicită Comisiei, în vederea creării 
unei structuri a UE, coerente, unitare și 
eficiente de organizare a tuturor 
resurselor, întocmirea urgentă a unui 
plan strategic care să includă un cadru 
unic pentru toate aspectele securității 
cibernetice la nivelul UE și contribuțiile 
necesare din partea fiecărui actor, 
inclusiv Comisia, statele membre, ENISA, 
Europol, Eurojust, UE și echipele 
naționale de intervenție în caz de urgență 
informatică, autoritățile și organismele 
naționale și sectorul privat și care să 
vizeze reprezentarea și rolul UE pe plan 
internațional, precum și prezentarea 
oricărei propuneri oportune;

Or. en

Amendamentul 43
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. invită Comisia să realizeze evaluări 
mai detaliate referitoare la impactul pe 
care anumite tehnologii în bandă largă, în 
special sistemele de comunicații om-om, 
om-mașină și mașină-mașină, l-ar putea 
avea asupra sănătății;

Or. en

Amendamentul 44
Sabine Verheyen, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 4 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază necesitatea de a se utiliza în 
cel mai bun mod tehnologiile 
complementare pentru acoperirea cu 
servicii de bandă largă a zonelor rurale 
fără a împovăra în mod nejustificat 
consumatorii și industria;

4. subliniază necesitatea de a se utiliza în 
cel mai bun mod tehnologiile 
complementare pentru acoperirea rentabilă 
și durabilă cu servicii de bandă largă a 
zonelor rurale la prețuri accesibile; totuși, 
prin utilizarea „dividendului digital” nu 
se rezolvă pe termen lung problema 
absenței rețelelor NGA nici în cazul 
acoperirii de bază actuale, astfel încât 
consideră că extinderea rețelei de bandă 
largă cu fibră optică este prioritară acolo 
unde aceasta reprezintă cea mai rentabilă 
și mai sustenabilă soluție pe termen lung;

Or. de

Amendamentul 45
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază necesitatea de a se utiliza în 
cel mai bun mod tehnologiile 
complementare pentru acoperirea cu 
servicii de bandă largă a zonelor rurale 
fără a împovăra în mod nejustificat 
consumatorii și industria;

4. subliniază necesitatea de a se utiliza în 
cel mai bun mod toate tehnologiile 
disponibile, inclusiv cele mobile și prin 
satelit, pentru acoperirea cu servicii de 
bandă largă a zonelor rurale în cel mai 
rentabil mod posibil;

Or. en

Amendamentul 46
Anni Podimata

Propunere de rezoluție
Punctul 4 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază necesitatea de a se utiliza în 
cel mai bun mod tehnologiile 
complementare pentru acoperirea cu 
servicii de bandă largă a zonelor rurale fără 
a împovăra în mod nejustificat 
consumatorii și industria;

4. subliniază necesitatea de a se utiliza în 
cel mai bun mod toate tehnologiile 
complementare disponibile pentru 
acoperirea cu servicii de bandă largă a 
zonelor rurale, muntoase și insulare, fără a 
împovăra în mod nejustificat consumatorii 
și industria;

Or. en

Amendamentul 47
Jan Březina, Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază necesitatea de a se utiliza în 
cel mai bun mod tehnologiile 
complementare pentru acoperirea cu 
servicii de bandă largă a zonelor rurale 
fără a împovăra în mod nejustificat 
consumatorii și industria;

4. subliniază necesitatea de a se utiliza în 
cel mai bun mod toate tehnologiile 
disponibile pentru acoperirea cu servicii de 
bandă largă a zonelor rurale în cel mai 
rentabil mod posibil;

Or. en

Amendamentul 48
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază necesitatea de a se utiliza în 
cel mai bun mod tehnologiile 
complementare pentru acoperirea cu 
servicii de bandă largă a zonelor rurale fără 
a împovăra în mod nejustificat 
consumatorii și industria;

4. subliniază necesitatea de a se utiliza în 
cel mai bun mod toate tehnologiile 
disponibile pentru acoperirea cu servicii de
bandă largă a zonelor rurale sau a celor 
mai puțin populate, fără a împovăra în 
mod nejustificat consumatorii și industria;
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Or. fr

Amendamentul 49
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază necesitatea de a se utiliza în 
cel mai bun mod tehnologiile 
complementare pentru acoperirea cu 
servicii de bandă largă a zonelor rurale fără 
a împovăra în mod nejustificat 
consumatorii și industria;

4. subliniază necesitatea de a se utiliza în 
cel mai bun mod tehnologiile 
complementare, precum banda largă prin 
satelit, pentru acoperirea cu servicii de 
bandă largă a zonelor rurale fără a 
împovăra în mod nejustificat consumatorii 
și industria;

Or. en

Amendamentul 50
Ivailo Kalfin, Francesco De Angelis

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază necesitatea de a se utiliza în 
cel mai bun mod tehnologiile 
complementare pentru acoperirea cu 
servicii de bandă largă a zonelor rurale fără 
a împovăra în mod nejustificat 
consumatorii și industria;

4. subliniază necesitatea de a se utiliza în 
cel mai bun mod tehnologiile 
complementare pentru acoperirea cu 
servicii de bandă largă a zonelor rurale fără 
a împovăra în mod nejustificat 
consumatorii, regiunile statelor membre și 
industria;

Or. en

Amendamentul 51
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 4 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază necesitatea de a se utiliza în 
cel mai bun mod tehnologiile 
complementare pentru acoperirea cu 
servicii de bandă largă a zonelor rurale fără 
a împovăra în mod nejustificat 
consumatorii și industria;

4. subliniază necesitatea de a se utiliza în 
cel mai bun mod toate tehnologiile 
complementare disponibile pentru 
acoperirea cu servicii de bandă largă a 
zonelor rurale fără a împovăra în mod 
nejustificat consumatorii și industria;

Or. en

Amendamentul 52
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază necesitatea de a se utiliza în 
cel mai bun mod tehnologiile 
complementare pentru acoperirea cu 
servicii de bandă largă a zonelor rurale fără 
a împovăra în mod nejustificat 
consumatorii și industria;

4. subliniază necesitatea de a se utiliza în 
cel mai bun mod toate tehnologiile 
disponibile pentru acoperirea cu servicii de 
bandă largă a zonelor rurale fără a 
împovăra în mod nejustificat consumatorii 
și industria;

Or. fr

Amendamentul 53
Britta Thomsen

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază necesitatea ca UE să 
promoveze proiecte și experimente cu 
„wireless cities”;

Or. da
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Amendamentul 54
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5.constată că accesul la benzile radio de 
joasă frecvență, care, prin caracteristicile 
lor de propagare, permit o acoperire largă, 
este esențial pentru facilitarea acoperirii cu 
servicii de bandă largă a zonelor rurale, 
făcând astfel posibil accesul la toate 
serviciile de internet previzibile;

5.constată că accesul la benzile radio de 
joasă frecvență, care, prin caracteristicile 
lor de propagare, permit o acoperire largă, 
este esențial pentru facilitarea acoperirii cu 
servicii de bandă largă a zonelor rurale, 
muntoase și insulare, făcând astfel posibil 
accesul la toate serviciile de internet 
previzibile; subliniază necesitatea ca 
Europa să rămână avangarda a cercetării 
științifice și a inovației tehnologice în 
domeniul serviciilor wireless; 

Or. el

Amendamentul 55
Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că accesul la benzile radio de 
joasă frecvență, care, prin caracteristicile 
lor de propagare, permit o acoperire largă, 
este esențial pentru facilitarea acoperirii cu 
servicii de bandă largă a zonelor rurale, 
făcând astfel posibil accesul la toate 
serviciile de internet previzibile;

5. constată că alocarea viitoare a 
spectrului de frecvențe radio trebuie să 
deschidă calea către situarea Europei în 
poziția de lider în domeniul aplicațiilor 
wireless și al noilor servicii; accesul la 
benzile radio de joasă frecvență, care, prin 
caracteristicile lor de propagare, permit o 
acoperire largă, este esențial pentru 
facilitarea acoperirii cu servicii de bandă 
largă a zonelor rurale, făcând astfel posibil 
accesul la toate serviciile de internet 
previzibile;

Or. en
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Amendamentul 56
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că accesul la benzile radio de 
joasă frecvență, care, prin caracteristicile 
lor de propagare, permit o acoperire largă, 
este esențial pentru facilitarea acoperirii cu 
servicii de bandă largă a zonelor rurale, 
făcând astfel posibil accesul la toate 
serviciile de internet previzibile;

5. constată că accesul la benzile radio cu 
frecvențe cuprinse între 790 și 862 MHz, 
care, prin caracteristicile lor de propagare, 
permit o acoperire largă, este esențial 
pentru facilitarea acoperirii cu servicii de 
bandă largă a zonelor rurale, făcând astfel 
posibil accesul la toate serviciile de 
internet previzibile;

Or. de

Amendamentul 57
Jan Březina

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că accesul la benzile radio de 
joasă frecvență, care, prin caracteristicile 
lor de propagare, permit o acoperire largă, 
este esențial pentru facilitarea acoperirii cu 
servicii de bandă largă a zonelor rurale, 
făcând astfel posibil accesul la toate 
serviciile de internet previzibile;

5. constată că accesul la benzile radio de 
joasă frecvență, care, prin caracteristicile 
lor de propagare, permit o acoperire largă, 
este esențial pentru facilitarea acoperirii cu 
servicii terestre de bandă largă a zonelor 
rurale, făcând astfel posibil accesul la toate
serviciile de internet previzibile;

Or. en

Amendamentul 58
Hella Ranner

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. se referă la interdependența dintre 
crearea și dezvoltarea ulterioară a 
rețelelor de bandă largă mobile și politica 
de gestionare a spectrului de frecvențe 
radio și, în acest context, subliniază că 
politica europeană de gestionare a 
spectrului de frecvențe radio trebuie să 
țină seama în egală măsură de valoarea 
economică, socială și culturală a 
spectrului de frecvențe radio; de 
asemenea necesitatea utilizării eficiente a 
frecvențelor alocate și invită la 
neutralitate tehnologică; subliniază, prin 
urmare, că, prin crearea și dezvoltarea 
ulterioară a rețelelor mobile de bandă 
largă, utilizatorii deja existenți, precum 
radioul și sistemele PMSE, care sunt 
foarte importanți pentru crearea și 
diseminarea ofertelor culturale, 
diversitatea lingvistică și culturală și 
încurajarea diversității de opinie și a 
pluralismului mass-mediei, nu trebuie să 
pericliteze utilizarea spectrului de 
frecvențe radio și că acestora trebuie să li 
se acorde suficientă libertate de 
dezvoltare;

Or. de

Amendamentul 59
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. se referă la interdependența dintre 
crearea și dezvoltarea ulterioară a 
rețelelor de bandă largă mobile și politica 
de gestionare a spectrului de frecvențe 
radio și, în acest context, subliniază faptul 
că politica europeană de gestionare a 
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spectrului de frecvențe radio trebuie să 
țină seama în egală măsură de valoarea 
economică, socială și culturală a 
spectrului de frecvențe radio; subliniază 
în plus necesitatea utilizării eficiente a 
frecvențelor alocate și invită la 
neutralitate tehnologică; subliniază, prin 
urmare, că, prin crearea și dezvoltarea 
ulterioară a rețelelor mobile de bandă 
largă, utilizatorii deja existenți, precum 
radioul și sistemele PMSE, care sunt 
foarte importanți pentru crearea și 
diseminarea ofertelor culturale, 
diversitatea lingvistică și culturală și 
încurajarea diversității de opinie și a 
pluralismului mass-mediei, nu trebuie să 
pericliteze utilizarea spectrului de 
frecvențe radio și că acestora trebuie să li 
se acorde suficientă libertate de 
dezvoltare;

Or. de

Amendamentul 60
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază importanța recunoașterii și 
adoptării tuturor platformelor, 
utilizatorilor și serviciilor de bandă largă 
existente, ca parte a ecosistemului în 
bandă largă; acest fapt va contribui la 
asigurarea accesului în bandă largă în 
proporție de 100 % și la furnizarea 
multiplelor beneficii sociale prevăzute; 
acest aspect va promova, la rândul său, 
adoptarea în procent de 100 % a 
serviciilor în bandă largă;

Or. en
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Amendamentul 61
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. observă necesitatea favorizării 
accesului la infrastructurile în bandă 
largă, inclusiv echipamentul utilizatorilor 
la sol, pentru a facilita adoptarea de către 
aceștia a internetului de mare viteză prin 
satelit la prețuri abordabile în zonele 
rurale, precum și accesul la toate 
serviciile de internet previzibile;

Or. fr

Amendamentul 62
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. consideră că până în 2015 toate 
institutele europene universitare și de 
cercetare va trebui să fie conectate la 
rețele de comunicații de foarte mare 
viteză, de ordinul Gbps, în scopul de a se 
crea un intranet pentru spațiul unic 
european de cercetare; 

Or. el

Amendamentul 63
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 6 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută stimulentele în favoarea 
dezvoltării de rețele fixe și mobile în 
bandă largă prin intermediul unor măsuri
care contribuie la reducerea costului 
construcțiilor civile și, în același timp, 
subliniază necesitatea unor servicii 
inovatoare care să stimuleze adoptarea 
acestora;

6. susține toate măsurile care contribuie la 
reducerea costului construcțiilor civile și
subliniază necesitatea unor servicii 
inovatoare care să stimuleze adoptarea 
acestora;

Or. fr

Amendamentul 64
Jan Březina

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută stimulentele în favoarea 
dezvoltării de rețele fixe și mobile în 
bandă largă prin intermediul unor măsuri
care contribuie la reducerea costului 
construcțiilor civile și, în același timp, 
subliniază necesitatea unor servicii 
inovatoare care să stimuleze adoptarea
acestora;

6. susține măsurile care vor contribui la 
reducerea costului construcțiilor civile;

Or. en

Amendamentul 65
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. consideră că investițiile în rețelele noi, 
deschise și competitive trebuie susținute 
de acțiunile autorităților locale, regionale 
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și naționale în vederea reducerii 
costurilor și solicită alocarea de fonduri 
publice (naționale și comunitare) pentru 
dezvoltarea infrastructurii de comunicații 
de bandă largă în zonele izolate, puțin 
populate sau îndepărtate, care, datorită 
raportului cost/beneficii nu sunt suficient 
de atractive pentru operatori;

Or. ro

Amendamentul 66
Jan Březina, Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. constată că facilitarea accesului la 
infrastructurile în bandă largă, inclusiv 
echipamentele la sol, este esențială pentru 
adoptarea de către utilizatori a unor 
servicii accesibile în bandă largă prin 
satelit în zonele rurale, făcând astfel 
posibil accesul la toate serviciile de 
internet previzibile;

Or. en

Amendamentul 67
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază nevoia de promovare a 
unor noi aptitudini și competențe în 
vederea asigurării de servicii inovatoare și 
a adaptării la schimbările tehnologice;

Or. en
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Amendamentul 68
Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că, pentru a se putea realiza 
obiectivele în materie de bandă largă 
stabilite în cadrul Strategiei UE 2020, 
Agenda digitală trebuie să stabilească 
referințe pentru anii intermediari 2015 și 
2018 mai degrabă la nivelul UE, decât la 
nivel național;

7. reamintește importanța realizării 
obiectivelor Agendei digitale, asigurând 
accesul tuturor cetățenilor Uniunii la 
viteze în bandă largă, de minimum 
30 Mbps până în 2020, făcând astfel 
posibilă deținerea la nivelul Uniunii a 
celei mai mari capacități și viteze în bandă 
largă; subliniază că, pentru a se putea 
realiza obiectivele în materie de bandă 
largă stabilite în cadrul Strategiei UE 2020, 
Agenda digitală trebuie să stabilească 
referințe pentru anii intermediari 2015 și 
2018 mai degrabă la nivelul UE, decât la 
nivel național;

Or. en

Amendamentul 69
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7.subliniază că, pentru a se putea realiza 
obiectivele în materie de bandă largă 
stabilite în cadrul Strategiei UE 2020, 
Agenda digitală trebuie să stabilească 
referințe pentru anii intermediari 2015 și 
2018 mai degrabă la nivelul UE, decât la 
nivel național;

7.subliniază că, pentru a se putea realiza 
obiectivele în materie de bandă largă 
stabilite în cadrul Strategiei UE 2020, 
Agenda digitală trebuie să stabilească 
referințe pentru anii intermediari 2015 și 
2018 atât la nivelul UE, cât și la nivel
național;

Or. el
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Amendamentul 70
Algirdas Saudargas

Propunere de rezoluție
Punctul 7 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că, pentru a se putea realiza 
obiectivele în materie de bandă largă 
stabilite în cadrul Strategiei UE 2020, 
Agenda digitală trebuie să stabilească 
referințe pentru anii intermediari 2015 și 
2018 mai degrabă la nivelul UE, decât la 
nivel național;

7. subliniază că, pentru a se putea realiza 
obiectivele în materie de bandă largă 
stabilite în cadrul Strategiei UE 2020, 
Agenda digitală trebuie să stabilească 
referințe pentru anii intermediari 2013,
2015 și 2018 mai degrabă la nivelul UE, 
decât la nivel național;

Or. en

Amendamentul 71
Jan Březina, Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază nevoia de servicii 
inovatoare care să stimuleze adoptarea 
benzii largi;

Or. en

Amendamentul 72
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. indică faptul că, pentru a îndeplini 
obiectivul de 100Mbps, ar trebui ca, până 
în 2015, aproximativ 15% din familiile din 
UE să dispună de abonamente la 
conexiuni care să aibă cel puțin această 

eliminat
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viteză;

Or. en

Amendamentul 73
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. indică faptul că, pentru a îndeplini 
obiectivul de 100Mbps, ar trebui ca, până 
în 2015, aproximativ 15 % din familiile 
din UE să dispună de abonamente la 
conexiuni care să aibă cel puțin această 
viteză;

eliminat

Or. de

Amendamentul 74
Algirdas Saudargas

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. indică faptul că, pentru a îndeplini 
obiectivul de 100Mbps, ar trebui ca, până 
în 2015, aproximativ 15 % din familiile din 
UE să dispună de abonamente la conexiuni 
care să aibă cel puțin această viteză;

8. indică faptul că, pentru a îndeplini 
obiectivele Agendei digitale, toți cetățenii 
ar trebui să beneficieze de servicii de bază 
în bandă largă cu o viteză de aproximativ 
2Mbps în zonele rurale și 24Mbps în 
marile orașe până în 2013; mai mult, până 
în 2015, aproximativ 15 % dintre familiile 
din UE ar trebui să dispună de abonamente 
la conexiuni care să aibă o viteză de cel 
puțin 100 Mbps;

Or. en
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Amendamentul 75
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. recomandă facilitarea utilizării în timp 
util a „dividendului digital” pentru noile 
servicii mobile în bandă largă prin 
intermediul unei abordări paneuropene 
armonizate și neutre din punct de vedere al 
tehnologiei, care să producă economii de 
scară și să evite interferențele 
transfrontaliere dăunătoare, fără a interfera 
cu receptarea TV/HDTV digitale existente;

9. recomandă facilitarea utilizării în timp 
util a „dividendului digital” pentru noile 
servicii mobile în bandă largă prin 
intermediul unei abordări paneuropene 
armonizate și neutre din punctul de vedere 
al tehnologiei, care să producă economii de 
scară și să evite interferențele 
transfrontaliere dăunătoare, fără a interfera 
cu receptarea TV/HDTV digitale existente,
pe baza standardelor internaționale și 
producând economii de scară;

Or. en

Amendamentul 76
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. recomandă facilitarea utilizării în timp 
util a „dividendului digital” pentru noile 
servicii mobile în bandă largă prin 
intermediul unei abordări paneuropene 
armonizate și neutre din punct de vedere al 
tehnologiei, care să producă economii de 
scară și să evite interferențele 
transfrontaliere dăunătoare, fără a interfera 
cu receptarea TV/HDTV digitale existente;

9. recomandă facilitarea implementării în 
timp util a „dividendului digital” pentru 
noile servicii mobile în bandă largă prin 
intermediul unei abordări paneuropene 
armonizate și neutre din punct de vedere al 
tehnologiei, care să producă economii de 
scară și să evite interferențele 
transfrontaliere dăunătoare, fără a interfera 
cu receptarea TV/HDTV digitale existente;

Or. de
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Amendamentul 77
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. îndeamnă insistent Comisia să 
prezinte rezultatele cu privire la 
includerea benzii largi în directiva privind 
serviciul universal ca fiind cea mai 
competentă și eficientă metodă de a atinge 
obiectivul „bandă largă pentru toți” din 
cadrul Agendei digitale;

Or. en

Amendamentul 78
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită statele membre să stabilească, în 
strânsă cooperare cu părțile interesate, 
programe naționale în materie de bandă 
largă și să adopte planuri operaționale care 
să conțină măsuri concrete pentru punerea 
în aplicare a obiectivelor privind banda 
largă din cadrul strategiei UE 2020;

10. invită statele membre să stabilească, în 
strânsă cooperare cu toate părțile 
interesate, programe naționale în materie 
de bandă largă și să adopte planuri 
operaționale care să conțină măsuri 
concrete pentru punerea în aplicare a
dublului obiectiv 2013 și 2020, prevăzut, 
în același timp, în cadrul strategiei 
UE 2020 și al Agendei digitale pentru 
Europa, în acest domeniu;

Or. fr

Amendamentul 79
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 10 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10.invită statele membre să stabilească, în 
strânsă cooperare cu părțile interesate, 
programe naționale în materie de bandă 
largă și să adopte planuri operaționale care 
să conțină măsuri concrete pentru punerea 
în aplicare a obiectivelor privind banda 
largă din cadrul strategiei UE 2020;

10. invită statele membre să stabilească, în 
strânsă cooperare cu părțile interesate, 
programe naționale în materie de bandă 
largă și să adopte planuri operaționale care 
să conțină măsuri concrete pentru punerea 
în aplicare a obiectivelor privind banda 
largă din cadrul strategiei UE 2020; invită 
Comisia să studieze aceste programe, să 
propună soluțiile cele mai bune și să 
coordoneze punerea lor în aplicare; 

Or. el

Amendamentul 80
Jan Březina, Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită statele membre să stabilească, în 
strânsă cooperare cu părțile interesate, 
programe naționale în materie de bandă 
largă și să adopte planuri operaționale care 
să conțină măsuri concrete pentru punerea 
în aplicare a obiectivelor privind banda 
largă din cadrul strategiei UE 2020;

10. invită statele membre să 
stabilească, în strânsă cooperare cu 
toate părțile interesate, programe 
naționale în materie de bandă largă 
și să adopte planuri operaționale 
care să conțină măsuri concrete 
pentru punerea în aplicare a 
obiectivelor pentru 2013 și 2020,
stabilite în cadrul Agendei digitale 
europene;

Or. en

Amendamentul 81
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 11 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că sunt necesare noi rețele de 
înaltă viteză pentru a stimula 
competitivitatea internațională a UE;

11. consideră că sunt necesare noi rețele de 
înaltă viteză pentru a stimula 
competitivitatea internațională a UE și 
pentru a crea locuri de muncă de calitate;

Or. en

Amendamentul 82
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că sunt necesare noi rețele de 
înaltă viteză pentru a stimula 
competitivitatea internațională a UE;

11. consideră că sunt necesare noi rețele și 
servicii de înaltă viteză pentru a stimula 
competitivitatea internațională a UE;

Or. en

Amendamentul 83
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că sunt necesare noi rețele de 
înaltă viteză pentru a stimula 
competitivitatea internațională a UE;

11. consideră că sunt necesare noi rețele și 
servicii de înaltă viteză pentru a stimula 
competitivitatea internațională a UE;

Or. en
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Amendamentul 84
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Punctul 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că sunt necesare noi rețele de 
înaltă viteză pentru a stimula 
competitivitatea internațională a UE;

11. consideră că sunt necesare noi rețele și 
servicii de înaltă viteză pentru a stimula 
competitivitatea internațională a UE;

Or. en

Amendamentul 85
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann, Francesco De Angelis

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită Comisiei să asigure 
neutralitatea internetului în ceea ce 
privește discriminarea în managementul 
traficului și să promoveze posibilitatea 
utilizatorilor finali de a accesa și distribui 
informații și de a rula aplicații și servicii 
la alegere prin consilierea specifică a 
statelor membre cu privire la aplicarea 
noilor norme în domeniul 
telecomunicațiilor;

Or. en

Amendamentul 86
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită Comisiei Europene să 
asigure nediscriminarea în 
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managementul traficului pe internet și să 
evalueze necesitatea normelor orientative 
în ceea ce privește aplicarea cadrului 
revizuit privind telecomunicațiile al UE;

Or. en

Amendamentul 87
Algirdas Saudargas

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că concurența atât la nivelul 
infrastructurii, cât și al serviciilor furnizate 
prin această infrastructură, reprezintă cea 
mai bună bază pentru garantarea
concurenței, investițiilor, inovării și 
adoptării durabile a benzii largi;

12. consideră că concurența atât la nivelul 
infrastructurii, cât și al serviciilor furnizate 
prin această infrastructură, reprezintă cea 
mai bună bază pentru garantarea 
concurenței, investițiilor, inovării și 
adoptării durabile a benzii largi; cu toate 
acestea, subliniază că în unele cazuri o 
mai mare cooperare între părțile 
interesate poate contribui, de asemenea, 
la stimularea investițiilor;

Or. en

Amendamentul 88
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12.consideră că concurența atât la nivelul 
infrastructurii, cât și al serviciilor furnizate 
prin această infrastructură, reprezintă cea 
mai bună bază pentru garantarea 
concurenței, investițiilor, inovării și 
adoptării durabile a benzii largi;

12.consideră că îmbinarea dintre 
concurență și obiectivele atent selectate, 
atât la nivelul infrastructurii, cât și al 
serviciilor furnizate prin această 
infrastructură, reprezintă cea mai bună 
bază pentru garantarea concurenței, 
investițiilor, inovării și adoptării durabile a 
benzii largi;
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Or. el

Amendamentul 89
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că concurența atât la nivelul 
infrastructurii, cât și al serviciilor furnizate 
prin această infrastructură, reprezintă cea 
mai bună bază pentru garantarea 
concurenței, investițiilor, inovării și 
adoptării durabile a benzii largi;

12. consideră că concurența atât la nivelul 
infrastructurii cât și al serviciilor reprezintă 
cea mai bună bază pentru garantarea 
investițiilor, inovării și adoptării durabile a 
benzii largi;

Or. en

Amendamentul 90
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că concurența atât la nivelul 
infrastructurii, cât și al serviciilor furnizate 
prin această infrastructură, reprezintă cea 
mai bună bază pentru garantarea 
concurenței, investițiilor, inovării și 
adoptării durabile a benzii largi;

12. consideră că concurența atât la nivelul 
infrastructurii cât și al serviciilor reprezintă 
cea mai bună bază pentru garantarea 
concurenței, investițiilor, inovării și 
adoptării durabile a benzii largi;

Or. en

Amendamentul 91
Silvia-Adriana Țicău

Propunerea de rezoluție
Punctul 12 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. consideră că accesul instituțiilor de 
învățământ și cercetare la infrastructura 
de bandă largă este esențială pentru a 
asigura libera circulație a cunoștințelor, 
pentru pregătirea noilor generații și 
pentru competitivitatea UE; solicită 
Comisiei și statelor membre dezvoltarea 
de programe europene și naționale care 
să asigure și să finanțeze accesul tuturor 
instituțiilor de învățământ și de cercetare 
la infrastructura de bandă largă până în 
2013;

Or. ro

Amendamentul 92
Zigmantas Balčytis

Propunerea de rezoluție
Punctul 12 a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază că deși toate statele 
membre au o strategie privind serviciile în
bandă largă, numai câteva dintre ele au 
creat planuri eficace pentru instalarea de 
rețele ultrarapide și au prevăzut măsuri 
concrete pentru implementarea lor, 
inclusiv finanțarea necesară;

Or. lt

Amendamentul 93
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 13 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că serviciile în bandă largă 
sunt esențiale pentru competitivitatea 
industriei UE și contribuie într-o mare 
măsură la creșterea economică și a 
nivelului de ocupare a forței de muncă în 
UE;

13. subliniază că serviciile în bandă largă 
sunt esențiale pentru competitivitatea 
industriei UE și contribuie într-o mare 
măsură la creșterea economică și a 
nivelului de ocupare a forței de muncă în 
UE; constată cu îngrijorare creșterea 
continuă a șomajului la nivelul UE, în 
special în rândul tinerilor (cu vârsta sub 
25 de ani) și consideră că aplicarea cu 
succes a „Pachetului de măsuri 
referitoare la banda largă” este esențială 
pentru combaterea șomajului prin 
prevederea unei creșteri inteligente, 
sustenabile și incluzive, astfel cum este 
specificat în cadrul strategiei 
Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 94
Sabine Verheyen, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că serviciile în bandă largă 
sunt esențiale pentru competitivitatea 
industriei UE și contribuie într-o mare 
măsură la creșterea economică și a 
nivelului de ocupare a forței de muncă în 
UE;

13. subliniază că serviciile în bandă largă 
sunt esențiale pentru competitivitatea 
industriei UE și contribuie într-o mare 
măsură la creșterea economică și a 
nivelului de ocupare a forței de muncă și 
participarea tuturor regiunilor și 
categoriilor sociale la viața digitală în UE;

Or. de
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Amendamentul 95
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13.subliniază că serviciile în bandă largă 
sunt esențiale pentru competitivitatea 
industriei UE și contribuie într-o mare 
măsură la creșterea economică și a 
nivelului de ocupare a forței de muncă în 
UE;

13. subliniază că serviciile în bandă largă 
sunt esențiale pentru competitivitatea 
industriei UE și contribuie într-o mare 
măsură la creșterea economică și a 
nivelului de ocupare a forței de muncă și 
coeziunea socială în UE;

Or. el

Amendamentul 96
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că serviciile în bandă largă 
sunt esențiale pentru competitivitatea 
industriei UE și contribuie într-o mare 
măsură la creșterea economică și a 
nivelului de ocupare a forței de muncă în 
UE;

13. subliniază că serviciile în bandă largă 
sunt esențiale pentru competitivitatea 
industriei UE și contribuie într-o mare 
măsură la creșterea economică și a creării 
de locuri de muncă de calitate în UE;

Or. en

Amendamentul 97
Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază nevoia stringentă de 
instituire a unei piețe digitale unice și 
competitive care să funcționeze ca un vârf 
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de lance în vederea deschiderii pieții 
interne pentru toți cetățenii Uniunii; 
solicită instituirea unui „ghișeu unic”
pentru TVA în fiecare stat membru în 
vederea facilitării comerțului electronic 
transfrontalier pentru IMM-uri și 
antreprenori;

Or. en

Amendamentul 98
Sabine Verheyen, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că rețelele în bandă largă de 
mare capacitate și utilizarea fibrei în 
rețelele de acces (FTTH) reprezintă 
obiective dezirabile atât din perspectiva 
utilizatorilor finali, cât și din cea a 
dezvoltării economice;

14. consideră că rețelele în bandă largă de 
mare capacitate și utilizarea fibrei în 
rețelele de acces (FTTH) sunt 
indispensabile atât din perspectiva 
utilizatorilor finali și a nevoilor viitoare 
ale acestora, cât și din cea a dezvoltării 
economice sub aspectul aplicațiilor de 
bandă largă din ce în ce mai costisitoare;

Or. de

Amendamentul 99
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. încurajează Comisia și Organismul 
autorităților europene de reglementare în 
domeniul comunicațiilor electronice să 
definească, până în 2013, o abordare 
comună pentru crearea unei piețe unice a 
comunicațiilor comerciale și electronice la 
nivelul Uniunii;

15. încurajează Comisia, Organismul 
autorităților europene de reglementare în 
domeniul comunicațiilor electronice și 
furnizorii de servicii să definească, până în 
2013, o abordare comună pentru 
consolidarea pieței unice a comunicațiilor 
comerciale și electronice la nivelul 
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Uniunii;

Or. en

Amendamentul 100
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. încurajează Comisia și Organismul 
autorităților europene de reglementare în 
domeniul comunicațiilor electronice să 
definească, până în 2013, o abordare 
comună pentru crearea unei piețe unice a 
comunicațiilor comerciale și electronice la 
nivelul Uniunii;

15. încurajează Comisia și Organismul 
autorităților europene de reglementare în 
domeniul comunicațiilor electronice să 
definească, până în 2013, o abordare 
comună pentru crearea unei piețe unice a 
comunicațiilor comerciale la nivelul 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 101
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. încurajează Comisia și Organismul 
autorităților europene de reglementare în 
domeniul comunicațiilor electronice să 
definească, până în 2013, o abordare 
comună pentru crearea unei piețe unice a 
comunicațiilor comerciale și electronice 
la nivelul Uniunii;

15a. încurajează Comisia Europeană să 
prevadă măsurile concrete privind politica 
în materie de servicii în bandă largă în 
UE, care ar stimula viitoarele investiții în 
dezvoltarea unei infrastructuri inovatoare 
și ar încuraja operatorii deja activi să 
investească într-o conexiune de nouă 
generație; 

Or. lt
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Amendamentul 102
Niki Tzavela, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. reamintește faptul că lumea digitală 
și TIC reprezintă motoarele inovării și, 
prin urmare, accesul la serviciile în bandă 
largă de mare viteză constituie o condiție 
preliminară esențială în cadrul tuturor 
parteneriatelor europene pentru inovare 
(PEI), întrucât contribuie la consolidarea 
cooperării și a participării din partea 
cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 103
Silvia-Adriana Țicău

Propunerea de rezoluție
Punctul 16 a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. regretă ca bugetul de 1 miliard de 
EUR anunțat în 2008 prin comunicarea 
Comisiei privind Planul european de 
redresare economică pentru realizarea 
unei acoperiri de 100% cu bandă largă 
până la sfârșitului anului 2010 nu a fost 
alocat și deci obiectivul nu a fost realizat;

Or. ro

Amendamentul 104
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. salută obiectivul de asigurare a 
acoperirii teritoriale de 100% cu bandă 
largă până în 2013 și solicită Comisiei și 
statelor membre ca la revizuirea 
actualului cadru financiar multianual să 
aloce sumele necesare pentru realizarea 
acestui obiectiv;

Or. ro

Amendamentul 105
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază necesitatea de a se garanta
că măsurile luate de statele membre, 
menite să conducă la utilizarea benzii largi 
de către toți, nu distorsionează piața și nu 
reprezintă o povară excesivă pentru 
sectorul în cauză;

17. subliniază necesitatea ca măsurile luate 
de statele membre, menite să conducă la 
utilizarea benzii largi de către toți să fie 
axate pe măsurile orientate către cerere,
să nu distorsioneze piața și să nu 
reprezinte o povară excesivă pentru 
sectorul în cauză;

Or. en

Amendamentul 106
Ivailo Kalfin, Francesco De Angelis

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază necesitatea de a se garanta 
că măsurile luate de statele membre, 
menite să conducă la utilizarea benzii largi 
de către toți, nu distorsionează piața și nu 
reprezintă o povară excesivă pentru 

17. subliniază necesitatea de a se garanta 
că măsurile luate de statele membre și 
sectorul industrial, menite să conducă la 
utilizarea benzii largi de către toți, nu 
distorsionează piața și nu reprezintă o 
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sectorul în cauză; povară excesivă pentru sectorul în cauză;

Or. en

Amendamentul 107
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază că măsurile de 
reglementare luate de statele membre în 
ceea ce privește impunerea separării 
funcționale, ar trebui luate doar ca 
măsură excepțională, după o analiză a 
impactului anticipat asupra autorității de 
reglementare, a întreprinderii, în special a 
forței de muncă și a stimulentelor acesteia 
pentru investiția în rețea; această 
evaluare a impactului ar trebui discutată 
cu toate părțile interesate, inclusiv cu 
reprezentanții forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 108
Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. indică faptul că utilizarea cu obiective 
clare a fondurilor comunitare și cadrul
care reglementează ajutoarele de stat în 
favoarea benzii largi reprezintă, probabil, 
mijloacele complementare cele mai 
inovatoare de accelerare a utilizării benzii 
largi;

18. subliniază faptul că adevăratul motor 
al îmbunătățirii conectivității pentru toți îl 
reprezintă experimentarea și adaptarea în 
baza cererii de piață; subliniază 
necesitatea finanțării de către piață a 
investițiilor în infrastructură; utilizarea cu 
obiective clare a fondurilor comunitare și 
ajutoarele de stat în favoarea benzii largi 
trebuie să fie folosite doar în cazul în care 
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nu există niciun interes din partea pieții și 
să susțină accelerarea utilizării benzii 
largi de mare viteză și poziția de lider a 
UE în domeniul inovării și al noilor 
tehnologii;

Or. en

Amendamentul 109
Sabine Verheyen, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. indică faptul că utilizarea cu obiective 
clare a fondurilor comunitare și cadrul care 
reglementează ajutoarele de stat în 
favoarea benzii largi reprezintă, probabil, 
mijloacele complementare cele mai 
inovatoare de accelerare a utilizării benzii 
largi;

18. indică faptul că utilizarea cu obiective 
clare a fondurilor comunitare și cadrul care 
reglementează ajutoarele de stat în 
favoarea benzii largi reprezintă, probabil, 
mijloacele complementare cele mai 
inovatoare de accelerare a utilizării benzii 
largi; totuși, aceasta necesită un cadru de 
reglementare unitar și stabil orientat către 
investiții, simplificarea normelor privind 
acordarea ajutoarelor de stat și alocarea 
flexibilă de fonduri UE în cadrul 
perioadelor de programare respective;

Or. en

Amendamentul 110
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. indică faptul că utilizarea cu obiective 
clare a fondurilor comunitare și cadrul care 
reglementează ajutoarele de stat în 
favoarea benzii largi reprezintă, probabil, 
mijloacele complementare cele mai 

18. indică faptul că utilizarea cu obiective 
clare a fondurilor comunitare și cadrul care 
reglementează ajutoarele de stat în 
favoarea benzii largi, prin Banca 
Europeană de Investiții (BEI), fondurile 
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inovatoare de accelerare a utilizării benzii 
largi;

structurale și Fondul Agricol European 
pentru Dezvoltare Rurală (FAEDR),
reprezintă, probabil, mijloacele 
complementare cele mai inovatoare de 
accelerare a utilizării benzii largi;

Or. en

Amendamentul 111
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază nevoia unei mai bune 
consilieri, în ceea ce privește investițiile în 
bandă largă, a autorităților locale și 
regionale, în vederea încurajării 
absorbției integrale de fonduri UE, 
întrucât cifrele privind cheltuielile 
decontate prin fondurile structurale 
sugerează că regiunile întâmpină 
dificultăți în absorbția fondurilor 
disponibile și în direcționarea acestora 
către proiectele în bandă largă;

Or. en

Amendamentul 112
Niki Tzavela, Algirdas Saudargas, Philippe Lamberts, Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. consideră că pentru utilizarea 
deplină a finanțării publice limitate, 
acordate direct de statele membre sau prin 
intermediul UE, aceasta trebuie să fie 
direcționată în mod clar către acele 
proiecte unde se așteaptă efectul maxim 
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în ceea ce privește investițiile private 
pentru a spori atât acoperirea cât și 
capacitatea;

Or. en

Amendamentul 113
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază necesitatea alocării de 
fonduri publice sau a acordării de 
împrumuturi preferențiale, în 
conformitate cu orientările Comisiei 
privind ajutoarele de stat care ar trebui 
direcționate spre introducerea de 
infrastructuri deschise, durabile și 
valabile în viitor, care să susțină 
concurența și alegerile consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 114
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. consideră că ajutorul de stat pentru 
banda largă ar trebui utilizat în acord cu 
fondurile structurale pentru a stimula 
activitățile antreprenoriale locale, 
economia locală, pentru a crea locuri de 
muncă și a promova concurența pe piața 
telecomunicațiilor;

Or. en
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Amendamentul 115
Ivailo Kalfin, Francesco De Angelis

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. recunoaște că este nevoie de certitudine 
juridică pentru a promova investițiile și a 
aborda obstacolele în calea investițiilor în 
rețele rapide și ultrarapide; ia act, în acest 
sens, de recomandarea privind NGA în 
ceea ce privește accesul prin cablu;

19. recunoaște că este nevoie de certitudine 
juridică pentru a promova investițiile și a 
aborda obstacolele în calea investițiilor în 
rețele deschise, rapide și ultrarapide și 
încurajează autoritățile naționale de 
reglementare să urmărească politicile 
pro-competitive care asigură transparența 
și nediscriminarea pe piața cu amănuntul 
a telecomunicațiilor, fapt care ar permite 
accesul tuturor competitorilor la 
infrastructură la prețuri rezonabile în 
baza costurilor reale; în acest sens, invită 
statele membre să respecte normele UE în 
materie de telecomunicații și autoritățile 
naționale de reglementare să aplice
recomandarea privind NGA; 

Or. en

Amendamentul 116
Sabine Verheyen, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. recunoaște că este nevoie de certitudine 
juridică pentru a promova investițiile și a 
aborda obstacolele în calea investițiilor în 
rețele rapide și ultrarapide; ia act, în acest 
sens, de recomandarea privind NGA în 
ceea ce privește accesul prin cablu;

19. recunoaște că este nevoie de certitudine 
juridică pentru a promova investițiile și a 
aborda obstacolele în calea investițiilor în 
rețele rapide și ultrarapide; ia act, în acest 
sens, de recomandarea privind NGA în 
ceea ce privește accesul prin cablu; invită 
Comisia să introducă mai multe elemente 
de stimulare a investițiilor în cadrul de 
reglementare și să impulsioneze utilizarea 
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sinergiilor din proiectele de 
infrastructură;

Or. en

Amendamentul 117
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. recunoaște că este nevoie de certitudine 
juridică pentru a promova investițiile și a 
aborda obstacolele în calea investițiilor în 
rețele rapide și ultrarapide; ia act, în acest 
sens, de recomandarea privind NGA în 
ceea ce privește accesul prin cablu;

19. recunoaște că este nevoie de certitudine 
juridică pentru a promova investițiile și a 
aborda obstacolele în calea investițiilor în 
rețele de următoare generație; salută, în 
acest sens, recomandarea privind NGA în 
ceea ce privește accesul prin cablu;

Or. en

Amendamentul 118
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. recunoaște că este nevoie de certitudine 
juridică pentru a promova investițiile și a 
aborda obstacolele în calea investițiilor în 
rețele rapide și ultrarapide; ia act, în acest 
sens, de recomandarea privind NGA în 
ceea ce privește accesul prin cablu;

19. recunoaște că este nevoie de certitudine 
juridică pentru a promova investițiile și a 
aborda obstacolele în calea investițiilor în 
rețele rapide și ultrarapide; salută, în acest 
sens, recomandarea privind NGA în ceea 
ce privește accesul prin cablu;

Or. en
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Amendamentul 119
Francesco De Angelis, Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. recunoaște că este nevoie de certitudine 
juridică pentru a promova investițiile și a 
aborda obstacolele în calea investițiilor în 
rețele rapide și ultrarapide; ia act, în acest 
sens, de recomandarea privind NGA în 
ceea ce privește accesul prin cablu;

19. recunoaște că este nevoie de certitudine 
juridică pentru a promova investițiile și a 
aborda obstacolele în calea investițiilor în 
rețele deschise, rapide și ultrarapide; ia act, 
în acest sens, de recomandarea privind 
NGA în ceea ce privește accesul prin 
cablu;

Or. en

Amendamentul 120
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază importanța piețelor 
competitive în utilizarea benzii largi la 
prețuri accesibile și subliniază nevoia de 
aplicare rapidă de către statele membre și 
ANR a cadrului revizuit privind 
telecomunicațiile al UE și a recomandării 
privind rețelele de acces de generație 
următoare;

Or. en

Amendamentul 121
Jan Březina, Edit Herczog

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

19a. constată nevoia de orientări clare 
pentru statele membre, pentru a garanta 
direcționarea în scurt timp a fondurilor 
către obiective esențiale în bandă largă, 
respectând, în același timp, rentabilitatea 
și proporționalitatea măsurilor;

Or. en

Amendamentul 122
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 21 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită instituirea unui cadru favorabil 
investițiilor în NGA și în accesul wireless 
de mare viteză care, printre altele, să 
asigure certitudinea juridică, să promoveze 
investițiile, concurența și neutralitatea 
tehnologică, lăsând la latitudinea pieței 
alegerea tehnologiilor;

21. solicită instituirea unui cadru favorabil 
investițiilor în NGA și în accesul wireless 
(mobil și prin satelit) de mare viteză care, 
printre altele, să asigure certitudinea 
juridică, să promoveze investițiile, 
concurența și neutralitatea tehnologică, 
lăsând la latitudinea pieței alegerea 
tehnologiilor;

Or. fr

Amendamentul 123
Jan Březina

Propunere de rezoluție
Punctul 21 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită instituirea unui cadru favorabil 
investițiilor în NGA și în accesul wireless 
de mare viteză care, printre altele, să 
asigure certitudinea juridică, să promoveze 
investițiile, concurența și neutralitatea 

21. solicită instituirea unui cadru favorabil 
investițiilor în NGA și în accesul wireless 
(mobil și prin satelit) de mare viteză care, 
printre altele, să asigure certitudinea 
juridică, să promoveze investițiile, 
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tehnologică, lăsând la latitudinea pieței 
alegerea tehnologiilor;

concurența și neutralitatea tehnologică, 
lăsând la latitudinea pieței alegerea 
tehnologiilor;

Or. en

Amendamentul 124
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită instituirea unui cadru favorabil 
investițiilor în NGA și în accesul wireless 
de mare viteză care, printre altele, să 
asigure certitudinea juridică, să promoveze 
investițiile, concurența și neutralitatea 
tehnologică, lăsând la latitudinea pieței 
alegerea tehnologiilor;

21. solicită instituirea unui cadru favorabil 
investițiilor în NGA și în accesul wireless 
de mare viteză (mobil și prin satelit) care, 
printre altele, să asigure certitudinea 
juridică, să promoveze investițiile, 
concurența și neutralitatea tehnologică, 
lăsând la latitudinea pieței alegerea 
tehnologiilor;

Or. fr

Amendamentul 125
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază faptul că autoritățile de 
reglementare naționale ar trebui să dețină 
flexibilitatea necesară pentru a stabili 
măsurile corespunzătoare care să reflecte 
condițiile la nivel național pentru a 
contracara dezechilibrele pieței și să poată
adopta abordări alternative de la care se 
așteaptă, în mod rezonabil, să producă un 
efect echivalent; subliniază faptul că 
obiectivul general de a stimula investițiile 
private în NGA ar trebui să rămână 
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obiectivul final;

Or. en

Amendamentul 126
Francesco De Angelis, Ivailo Kalfin

Propunere de rezoluție
Punctul 22 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită statele membre să asigure un 
acces nediscriminatoriu la lucrările de 
construcție civilă și să faciliteze accesul la 
canalele de transmisie, diminuând astfel în 
mod semnificativ pragul de investiții;

22. invită statele membre să asigure un 
acces nediscriminatoriu la lucrările de 
construcție civilă și să faciliteze accesul la 
canalele de transmisie, inclusiv ale altor 
utilități disponibile, diminuând astfel în 
mod semnificativ pragul de investiții;

Or. en

Amendamentul 127
András Gyürk

Propunere de rezoluție
Punctul 22 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită statele membre să asigure un 
acces nediscriminatoriu la lucrările de 
construcție civilă și să faciliteze accesul la 
canalele de transmisie, diminuând astfel în 
mod semnificativ pragul de investiții;

22. invită statele membre să asigure un 
acces nediscriminatoriu la lucrările de 
construcție civilă și să faciliteze accesul 
tuturor actorilor de pe piața din sectorul 
telecomunicațiilor la canalele de 
transmisie, diminuând astfel în mod 
semnificativ pragul de investiții;

Or. en
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Amendamentul 128
Ioannis A. Tsoukalas

Propunerea de rezoluție
Punctul 23 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23.indică faptul că, pentru a optimiza 
adoptarea și disponibilitatea benzii largi, 
politica UE trebuie să încurajeze stabilirea 
unor rețele, aplicații și conținuturi 
eficiente și abordabile;

23.indică faptul că, pentru a optimiza 
adoptarea și disponibilitatea benzii largi, 
politica UE trebuie să încurajeze stabilirea 
unor rețele, aplicații, servicii și conținuturi 
eficiente și abordabile; încurajează statele 
membre să dezvolte servicii de e-
guvernare, e-democrație și e-sănătate, 
care vor stimula cererea de servicii în 
bandă largă;

Or. el

Amendamentul 129
Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 23 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. indică faptul că, pentru a optimiza 
adoptarea și disponibilitatea benzii largi, 
politica UE trebuie să încurajeze stabilirea 
unor rețele, aplicații și conținuturi eficiente 
și abordabile;

23. indică faptul că, pentru a optimiza 
adoptarea și disponibilitatea benzii largi, 
politica UE trebuie să încurajeze stabilirea 
unor rețele, aplicații și conținuturi 
eficiente;

Or. en

Amendamentul 130
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 23 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. indică faptul că, pentru a optimiza 
adoptarea și disponibilitatea benzii largi, 
politica UE trebuie să încurajeze stabilirea 
unor rețele, aplicații și conținuturi eficiente 
și abordabile;

23. indică faptul că, pentru a optimiza 
adoptarea și disponibilitatea benzii largi, 
politica UE trebuie să încurajeze stabilirea 
unor rețele, a unor echipamente de acces,
aplicații și conținuturi eficiente și 
abordabile;

Or. fr

Amendamentul 131
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 23 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. indică faptul că, pentru a optimiza 
adoptarea și disponibilitatea benzii largi, 
politica UE trebuie să încurajeze stabilirea 
unor rețele, aplicații și conținuturi eficiente 
și abordabile;

23. indică faptul că, pentru a optimiza 
adoptarea și disponibilitatea benzii largi, 
politica UE trebuie să încurajeze stabilirea 
unor rețele, aplicații, servicii și conținuturi 
eficiente și abordabile;

Or. ro

Amendamentul 132
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 25 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină colaborarea dintre Comisie și 
BEI în vederea îmbunătățirii finanțării 
rețelelor rapide și ultrarapide și subliniază 
necesitatea canalizării unor astfel de 
fonduri către proiectele de infrastructuri 
deschise care sprijină o varietate de 
servicii;

25. sprijină colaborarea dintre Comisie și 
BEI în vederea îmbunătățirii finanțării 
rețelelor de generație următoare în zonele 
„albe” și subliniază necesitatea canalizării 
unor astfel de fonduri către proiectele de 
infrastructuri deschise care sprijină o 
varietate de servicii;
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Or. en

Amendamentul 133
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 25 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină colaborarea dintre Comisie și 
BEI în vederea îmbunătățirii finanțării 
rețelelor rapide și ultrarapide și subliniază 
necesitatea canalizării unor astfel de 
fonduri către proiectele de infrastructuri 
deschise care sprijină o varietate de 
servicii;

25. sprijină colaborarea dintre Comisie și 
BEI în vederea îmbunătățirii finanțării 
rețelelor de generație următoare și 
subliniază necesitatea canalizării unor 
astfel de fonduri către proiectele de 
infrastructuri deschise care sprijină o 
varietate de servicii;

Or. en

Amendamentul 134
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 25 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. sprijină colaborarea dintre Comisie și 
BEI în vederea îmbunătățirii finanțării 
rețelelor rapide și ultrarapide și subliniază 
necesitatea canalizării unor astfel de 
fonduri către proiectele de infrastructuri 
deschise care sprijină o varietate de 
servicii;

25. sprijină colaborarea dintre Comisie și 
BEI în vederea îmbunătățirii finanțării 
rețelelor rapide și ultrarapide în zonele 
„albe” și subliniază necesitatea canalizării 
unor astfel de fonduri către proiectele de 
infrastructuri deschise care sprijină o 
varietate de servicii;

Or. en

Amendamentul 135
Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 26 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. salută propunerea Comisiei de găsire 
a unor noi surse de finanțare și sprijină 
crearea de obligațiuni ale UE în 
colaborare cu BEI;

eliminat

Or. en

Amendamentul 136
Anni Podimata, Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 26 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. salută propunerea Comisiei de găsire a 
unor noi surse de finanțare și sprijină 
crearea de obligațiuni ale UE în colaborare 
cu BEI;

26. salută propunerea Comisiei de găsire a 
unor noi surse de finanțare și instrumente 
financiare inovatoare; în acest sens,
sprijină crearea unui sistem de obligațiuni 
pentru proiecte ale UE care, în colaborare 
cu BEI și cu garanția bugetului UE, va 
răspunde deficitului de finanțare actual 
datorat reticenței investitorilor privați și 
constrângerilor grave cu care se 
confruntă bugetele naționale; prin 
urmare, invită insistent Comisia să vină în 
cel mai scurt timp posibil cu propuneri 
legislative pentru punerea în aplicare a 
acestei surse alternative de finanțare 
pentru proiectele mari de infrastructură, 
purtătoare de valoare adăugată 
europeană;

Or. en

Amendamentul 137
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 26 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. salută propunerea Comisiei de găsire a 
unor noi surse de finanțare și sprijină 
crearea de obligațiuni ale UE în colaborare 
cu BEI;

26. salută propunerea Comisiei de găsire a 
unor noi surse de finanțare pentru 
infrastructurile din zonele „albe” și 
sprijină crearea de obligațiuni ale UE în 
colaborare cu BEI;

Or. en

Amendamentul 138
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 26 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. salută propunerea Comisiei de găsire a 
unor noi surse de finanțare și sprijină 
crearea de obligațiuni ale UE în colaborare 
cu BEI;

26. salută propunerea Comisiei de găsire a 
unor noi surse de finanțare pentru 
infrastructurile din zonele „albe” și 
sprijină crearea de obligațiuni ale UE în 
colaborare cu BEI;

Or. en

Amendamentul 139
Sabine Verheyen, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 27 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. continuă să încurajeze investițiile 
adecvate ale sectorului public, 
parteneriatele dintre sectorul public și cel 
privat, precum și stabilirea unor regimuri 
de stimulare fiscală pentru dezvoltarea de 
rețele rapide și ultrarapide; subliniază 
importanța coordonării politicilor 
guvernamentale la toate nivelurile;

27. continuă să încurajeze investițiile 
adecvate ale sectorului public și mijloacele 
de multiplicare a vectorilor, în special 
prin participarea autorităților locale, 
parteneriatele dintre sectorul public și cel 
privat, precum și stabilirea unor regimuri 
de stimulare fiscală pentru dezvoltarea de 
rețele rapide și ultrarapide; subliniază 
importanța coordonării politicilor 
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guvernamentale la toate nivelurile;

Or. de

Amendamentul 140
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 27 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. continuă să încurajeze investițiile 
adecvate ale sectorului public, 
parteneriatele dintre sectorul public și cel 
privat, precum și stabilirea unor regimuri 
de stimulare fiscală pentru dezvoltarea de 
rețele rapide și ultrarapide; subliniază
importanța coordonării politicilor 
guvernamentale la toate nivelurile;

27. continuă să încurajeze investițiile 
adecvate ale sectorului public, 
parteneriatele dintre sectorul public și cel 
privat, precum și stabilirea unor regimuri 
de stimulare fiscală pentru dezvoltarea de 
rețele de generație următoare; subliniază 
importanța coordonării politicilor 
guvernamentale la toate nivelurile;

Or. en

Amendamentul 141
Sabine Verheyen, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 28 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. îndeamnă Comisia și statele membre să 
convină asupra unui pact al UE pentru 
dezvoltarea benzii largi, care să 
folosească, după caz, fondurile de capital 
de investiții, fondurile structurale, 
fondurile regionale și investițiile publice 
și private, care să vizeze în special zonele 
„albe” și să garanteze coordonarea 
necesară pe baza unor indicatori de 
rezultate coerenți la nivelul întregii UE;

28. îndeamnă Comisia și statele membre să 
convină asupra unui pact al UE pentru 
dezvoltarea benzii largi, în scopul de a 
coordona mai bine programele de sprijin 
naționale și europene și investițiile 
private, care să vizeze în special zonele 
rurale și să garanteze coordonarea 
necesară pe baza unor indicatori de 
rezultate coerenți la nivelul întregii UE;

Or. de
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Amendamentul 142
Niki Tzavela

Propunere de rezoluție
Punctul 28 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. îndeamnă Comisia și statele membre să 
convină asupra unui pact al UE pentru 
dezvoltarea benzii largi, care să 
folosească, după caz, fondurile de capital 
de investiții, fondurile structurale, 
fondurile regionale și investițiile publice și 
private, care să vizeze în special zonele 
„albe” și să garanteze coordonarea 
necesară pe baza unor indicatori de 
rezultate coerenți la nivelul întregii UE;

28. îndeamnă Comisia și statele membre să 
îmbunătățească capacitatea de absorbție 
și să coopereze pentru utilizarea eficientă, 
după caz, a fondurilor în cadrul FEDER, 
a fondurilor structurale și de coeziune, a 
fondurilor de capital de investiții, a 
fondurilor regionale și a investițiilor 
publice și private, care să vizeze în special 
zonele „albe” și să garanteze coordonarea 
necesară pe baza unor indicatori de 
rezultate coerenți la nivelul întregii UE;

Or. en

Amendamentul 143
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 28 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. îndeamnă Comisia și statele membre să 
convină asupra unui pact al UE pentru 
dezvoltarea benzii largi, care să folosească, 
după caz, fondurile de capital de investiții, 
fondurile structurale, fondurile regionale și 
investițiile publice și private, care să vizeze 
în special zonele „albe” și să garanteze 
coordonarea necesară pe baza unor 
indicatori de rezultate coerenți la nivelul 
întregii UE;

28. îndeamnă Comisia și statele membre să 
convină asupra unui pact al UE pentru 
dezvoltarea benzii largi, care să folosească, 
după caz, fondurile de capital de investiții, 
fondurile structurale, fondurile regionale și 
investițiile publice și private, în 
conformitate cu orientările Comisiei 
privind ajutoarele de stat, care să vizeze în 
special zonele „albe” și să garanteze 
coordonarea necesară pe baza unor 
indicatori de rezultate coerenți la nivelul 
întregii UE;

Or. en
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Amendamentul 144
Niki Tzavela, Ivailo Kalfin, Philippe Lamberts

Propunere de rezoluție
Punctul 29 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită stabilirea unui grup operativ la 
nivel înalt al UE, la care să participe părțile 
interesante relevante, în vederea
dezvoltării unei viitoare strategii în materie 
de infrastructură a TIC;

29. solicită stabilirea unui grup operativ 
unic la nivel înalt al UE, la care să 
participe toate părțile interesante relevante,
inclusiv furnizorii și utilizatorii de servicii 
și rețele electronice, autoritățile de 
reglementare naționale și OAREC pentru 
a asista la dezvoltarea unei viitoare 
strategii în materie de infrastructură a TIC;

Or. en

Amendamentul 145
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 29 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită stabilirea unui grup operativ la 
nivel înalt al UE, la care să participe părțile 
interesante relevante, în vederea dezvoltării 
unei viitoare strategii în materie de 
infrastructură a TIC;

29. solicită stabilirea unui grup operativ la 
nivel înalt al UE, la care să participe părțile 
interesante relevante, în vederea dezvoltării 
unei viitoare strategii în materie de 
infrastructură a TIC și servicii specifice 
societății informaționale;

Or. ro

Amendamentul 146
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 29a (nou) (după titlu)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. subliniază importanța piețelor 
competitive în obținerea unei benzi largi 
la prețuri accesibile și subliniază nevoia 
de punere în aplicare rapidă și deplină de 
către statele membre și autoritățile de 
reglementare naționale a cadrului revizuit 
privind telecomunicațiile al UE și a 
recomandării privind rețelele de acces de 
generație următoare;

Or. en

Amendamentul 147
Niki Tzavela, Ivailo Kalfin, Algirdas Saudargas, Philippe Lamberts, Adina-Ioana 
Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 29a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. salută inițiativa Comisiei de a 
convoca o reuniune privind Agenda 
digitală în luna iunie 2011;

Or. en

Amendamentul 148
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 30 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. ia act de intenția Comisiei de a prezenta 
orientări în ceea ce privește costurile și 
nediscriminarea, elemente esențiale în 
cadrul UE, și încurajează Comisia să facă 
acest lucru într-un mod care să promoveze 
prețuri abordabile, posibilitatea 

30. ia act de intenția Comisiei de a prezenta 
orientări în ceea ce privește costurile și 
nediscriminarea, două măsuri coercitive de 
reglementare în cadrul UE, și încurajează 
Comisia să facă acest lucru într-un mod 
care să stimuleze investițiile eficiente în 
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consumatorului de a alege și concurența la 
nivelul rețelelor rapide și ultrarapide și al 
serviciilor furnizate prin intermediul 
acestor rețele și care să stimuleze 
investițiile eficiente și trecerea rapidă la 
astfel de rețele;

astfel de rețele și trecerea rapidă la 
acestea, garantând, în același timp,
posibilitatea consumatorului de a alege și 
concurența la nivelul rețelelor rapide și 
ultrarapide;

Or. en

Amendamentul 149
Ivailo Kalfin, Francesco De Angelis

Propunere de rezoluție
Punctul 30 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. ia act de intenția Comisiei de a prezenta 
orientări în ceea ce privește costurile și 
nediscriminarea, elemente esențiale în 
cadrul UE, și încurajează Comisia să facă 
acest lucru într-un mod care să 
promoveze prețuri abordabile,
posibilitatea consumatorului de a alege și
concurența la nivelul rețelelor rapide și 
ultrarapide și al serviciilor furnizate prin 
intermediul acestor rețele și care să 
stimuleze investițiile eficiente și trecerea 
rapidă la astfel de rețele;

30. ia act de intenția Comisiei de a prezenta 
orientări în ceea ce privește costurile și 
nediscriminarea, elemente esențiale în 
cadrul UE, și încurajează Comisia să 
sprijine concurența la nivelul rețelelor 
rapide și ultrarapide și să permită accesul 
la rețea tuturor operatorilor, la costuri 
reale pentru a asigura o gamă largă de 
servicii la prețuri abordabile pentru 
consumatori; și stimulează investițiile 
eficiente și trecerea rapidă la rețelele
rapide și ultrarapide;

Or. en

Amendamentul 150
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 30 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30.ia act de intenția Comisiei de a prezenta 
orientări în ceea ce privește costurile și 
nediscriminarea, elemente esențiale în 
cadrul UE, și încurajează Comisia să facă 

30.ia act de intenția Comisiei de a prezenta 
orientări în ceea ce privește costurile și 
nediscriminarea, elemente esențiale în 
cadrul UE, și încurajează Comisia să facă 
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acest lucru într-un mod care să promoveze 
prețuri abordabile, posibilitatea 
consumatorului de a alege și concurența la 
nivelul rețelelor rapide și ultrarapide și al 
serviciilor furnizate prin intermediul 
acestor rețele și care să stimuleze 
investițiile eficiente și trecerea rapidă la 
astfel de rețele;

acest lucru într-un mod care să promoveze 
prețuri abordabile, posibilitatea 
consumatorului de a alege și informarea 
deplină a consumatorilor cu privire la 
serviciile oferite și concurența la nivelul 
rețelelor rapide și ultrarapide și al 
serviciilor furnizate prin intermediul 
acestor rețele și care să stimuleze 
investițiile eficiente și trecerea rapidă la 
astfel de rețele;

Or. el

Amendamentul 151
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 30 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. ia act de intenția Comisiei de a prezenta 
orientări în ceea ce privește costurile și 
nediscriminarea, elemente esențiale în 
cadrul UE, și încurajează Comisia să facă 
acest lucru într-un mod care să promoveze 
prețuri abordabile, posibilitatea 
consumatorului de a alege și concurența la 
nivelul rețelelor rapide și ultrarapide și al 
serviciilor furnizate prin intermediul 
acestor rețele și care să stimuleze 
investițiile eficiente și trecerea rapidă la 
astfel de rețele;

30. ia act de intenția Comisiei de a prezenta 
orientări în ceea ce privește costurile și 
nediscriminarea, elemente esențiale în 
cadrul UE, și încurajează Comisia să facă 
acest lucru într-un mod care să promoveze 
prețuri abordabile, posibilitatea 
consumatorului de a alege și concurența la 
nivelul rețelelor de generație următoare și 
al serviciilor furnizate prin intermediul 
acestor rețele și care să stimuleze 
investițiile eficiente și trecerea rapidă la 
astfel de rețele;

Or. en

Amendamentul 152
Francesco De Angelis, Ivailo Kalfin, Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 30 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. ia act de intenția Comisiei de a prezenta 
orientări în ceea ce privește costurile și 
nediscriminarea, elemente esențiale în 
cadrul UE, și încurajează Comisia să facă 
acest lucru într-un mod care să promoveze 
prețuri abordabile, posibilitatea 
consumatorului de a alege și concurența la 
nivelul rețelelor rapide și ultrarapide și al 
serviciilor furnizate prin intermediul 
acestor rețele și care să stimuleze 
investițiile eficiente și trecerea rapidă la 
astfel de rețele;

30. ia act de intenția Comisiei de a prezenta 
orientări în ceea ce privește costurile și 
nediscriminarea, elemente esențiale în 
cadrul UE, și încurajează Comisia să facă 
acest lucru într-un mod care să promoveze 
tarife echitabile de acces la rețea, prețuri 
abordabile, posibilitatea consumatorului de 
a alege și concurența la nivelul rețelelor 
rapide și ultrarapide și al serviciilor 
furnizate prin intermediul acestor rețele și 
care să stimuleze investițiile eficiente și 
trecerea rapidă la astfel de rețele;

Or. en

Amendamentul 153
Adina-Ioana Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 30a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. subliniază importanța piețelor 
competitive în utilizarea benzii largi la 
prețuri accesibile și subliniază nevoia de 
punere în aplicare rapidă și deplină de 
către statele membre și ARN a cadrului 
revizuit privind telecomunicațiile în UE și 
a recomandării privind rețelele de acces 
de generație următoare;

Or. en

Amendamentul 154
Henri Weber

Propunere de rezoluție
Punctul 30a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. reamintește necesitatea asigurării de 
infrastructuri eficiente de acces la 
societatea informațională pentru toți 
cetățenii, indiferent de locul de reședință 
al acestora;

Or. fr

Amendamentul 155
Algirdas Saudargas

Propunere de rezoluție
Punctul 33 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. solicită statelor membre să abordeze 
problema obstacolelor în calea adoptării 
benzii largi, în special în comunitățile cu 
venit redus, și să incite toate părțile 
interesante să asigure o pregătire și un 
acces public la serviciile în bandă largă, 
asistență economică pentru achiziționarea 
serviciilor și echipamentelor în bandă 
largă, precum și dezvoltarea unei 
tehnologii și a unui conținut adaptate 
nevoilor specifice ale utilizatorilor;

33. solicită statelor membre să abordeze 
problema excluziunii digitale sociale și a 
altor obstacolelor în calea adoptării benzii 
largi, în special în comunitățile cu venit 
redus, și să incite toate părțile interesante 
să asigure o pregătire și un acces public la 
serviciile în bandă largă, stimulente
publice pentru achiziționarea serviciilor și 
echipamentelor în bandă largă, precum și 
dezvoltarea unei tehnologii și a unui 
conținut adaptate nevoilor specifice ale 
utilizatorilor;

Or. en

Amendamentul 156
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 34 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. îndeamnă Comisia, în vederea realizării 
unor servicii interactive viabile și a 

34. îndeamnă Comisia, în vederea realizării 
unor servicii interactive viabile și a 
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monitorizării obiectivelor în materie de 
bandă largă, să indice mai multe 
caracteristici calitative ale accesului la 
banda largă, inclusiv viteza de descărcare 
și de încărcare, perioadele de latență și 
vitezele experimentate de utilizatori; salută 
munca Comisiei în ceea ce privește 
dezvoltarea unei metodologii care să 
măsoare aspecte relevante ale experienței 
reale a utilizatorilor;

monitorizării obiectivelor în materie de 
bandă largă, să indice mai multe 
caracteristici calitative ale accesului la 
banda largă, inclusiv viteza de descărcare 
și de încărcare, perioadele de latență și 
vitezele experimentate de utilizatori și 
caracteristicile necesare pentru prestarea 
eficientă a astfel de servicii; salută 
activitatea Comisiei în ceea ce privește 
dezvoltarea unei metodologii care să 
măsoare aspecte relevante ale experienței 
reale a utilizatorilor;

Or. en

Amendamentul 157
Niki Tzavela, Ivailo Kalfin, Algirdas Saudargas, Philippe Lamberts, Adina-Ioana 
Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 34a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. subliniază diferența dintre viteza 
teoretică în rețea și experiența concretă a 
utilizatorului, întrucât aceasta din urmă 
are, de asemenea, legătură cu congestia și 
capacitatea site-ului web etc.; invită 
Comisia ca, în colaborare cu OAREC, să 
își perfecționeze măsurătorile în ceea ce 
privește vitezele asigurate în bandă largă 
și să își adapteze obiectivele în consecință 
și invită OAREC să elaboreze orientări 
ale UE pentru a se asigura că vitezele în 
bandă largă promovate reflectă în mod 
adecvat vitezele medii de încărcare și 
descărcare la care utilizatorii se pot, de 
fapt, aștepta, pentru a asigura 
transparența în ceea ce privește 
beneficiile noii tehnologii, a promova 
comparabilitatea și a spori competiția;

Or. en
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Amendamentul 158
Eija-Riitta Korhola

Propunere de rezoluție
Punctul 34a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. subliniază importanța piețelor 
competitive în utilizarea benzii largi la 
prețuri accesibile și subliniază nevoia de 
punere în aplicare rapidă și deplină, de 
către statele membre și ARN, a cadrului 
revizuit privind telecomunicațiile în UE și 
a recomandării privind rețelele de acces 
de generație următoare;

Or. en

Amendamentul 159
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 34a (nou) (după titlu)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. reamintește importanța serviciilor 
viitoare de mare viteză care vor asigura 
eficiența energetică a UE, obiectivele de 
siguranță și alte capacități de comunicații 
(de exemplu sistemele eficiente și 
inteligente de transport, sistemele de 
comunicații om-om, om-mașină și 
mașină-mașină);

Or. en

Amendamentul 160
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. solicită Comisiei și statelor membre 
să asigure dezvoltarea serviciilor de e-
guvernare, conform listei de 20 servicii 
publice de bază agreată de statele membre 
în 2001;

Or. ro

Amendamentul 161
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 34 b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34b. solicită Comisiei și statelor membre, 
precum și industriei europene, în scopul 
incluziunii persoanelor cu dizabilități în 
societatea informațională,  dezvoltarea de 
soluții pentru asigurarea accesului la 
infrastructura de bandă largă și la 
serviciile specifice Societății 
Informaționale a persoanelor cu 
dizabilități;

Or. ro

Amendamentul 162
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 35 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită statele membre să își sporească 
eforturile pentru a remedia problema 
penuriei de competențe electronice la toate 
nivelurile educative și prin intermediul 
învățării pe toată durata vieții;

35. invită statele membre să își sporească 
eforturile pentru a remedia problema 
penuriei de competențe electronice la toate 
nivelurile educative și prin intermediul 
învățării pe toată durata vieții pentru toți 
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cetățenii, acordând însă o atenție specială 
cetățenilor cu resurse informatice reduse; 
subliniază că investițiile în materie de 
servicii în bandă largă în UE pot 
reprezenta un succes numai dacă 
investițiile în domeniul tehnologiei sunt 
asociate cu investițiile în alfabetizarea 
digitală a cetățenilor;

Or. da

Amendamentul 163
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 35 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35.invită statele membre să își sporească 
eforturile pentru a remedia problema 
penuriei de competențe electronice la toate 
nivelurile educative și prin intermediul 
învățării pe toată durata vieții;

35.invită statele membre să își sporească 
eforturile pentru a remedia problema 
penuriei de competențe electronice la toate 
nivelurile educative și prin intermediul 
învățării pe toată durata vieții; subliniază 
rolul noilor tehnologii în educație și 
indică faptul că analfabetismul tehnologic 
constituie nu doar un obiectiv, dar și un 
instrument fundamental pentru realizarea 
învățării continue și a coeziunii sociale.

Or. el

Amendamentul 164
Catherine Trautmann

Propunere de rezoluție
Punctul 35a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. invită statele membre și industria să 
ofere persoanelor posibilitatea de a 
dezvolta noi competențe prin programe de 
formare și recalificare complete și să 
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întâmpine schimbările tehnologice prin 
politici active pe piața forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 165
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 36 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. invită statele membre să urmeze 
exemplul dat de Comisie în planul său de 
acțiune privind e-guvernarea, prin 
recurgerea la achiziții publice electronice, 
adoptarea unei strategii de date deschise, 
promovarea semnăturii electronice;

36. invită statele membre să urmeze 
exemplul dat de Comisie în planul său de 
acțiune privind e-guvernarea, prin 
recurgerea la achiziții publice electronice, 
adoptarea unei strategii de date deschise, 
promovarea semnăturii electronice; toate 
acțiunile ar trebui îndreptate către 
simplificarea proceselor birocratice din 
cadrul administrației publice, în special în 
zonele rurale;

Or. en

Amendamentul 166
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 36 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. invită statele membre să urmeze 
exemplul dat de Comisie în planul său de 
acțiune privind e-guvernarea, prin 
recurgerea la achiziții publice electronice, 
adoptarea unei strategii de date deschise, 
promovarea semnăturii electronice;

36. invită statele membre să urmeze 
exemplul dat de Comisie în planul său de 
acțiune privind e-guvernarea, prin 
recurgerea la achiziții publice electronice, 
adoptarea unei strategii de date deschise, 
promovarea semnăturii electronice și 
asigurarea interoperabilității 
semnăturilor, la nivel pan-european și 
mondial;
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Or. ro

Amendamentul 167
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 36 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36.invită statele membre să urmeze 
exemplul dat de Comisie în planul său de 
acțiune privind e-guvernarea, prin 
recurgerea la achiziții publice electronice, 
adoptarea unei strategii de date deschise, 
promovarea semnăturii electronice;

36.invită statele membre să urmeze 
exemplul dat de Comisie în planul său de 
acțiune privind e-guvernarea, prin 
recurgerea la achiziții publice electronice, 
adoptarea unei strategii pentru accesul la 
datele domeniului public, promovarea 
cărții electronice de identitate și a 
semnăturilor electronice;

Or. el

Amendamentul 168
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. solicită Comisiei să accelereze 
utilizarea sistemelor de achiziții publice 
prin mijloace electronice și a facturilor 
electronice (inițiativa “e-invoice”);

Or. ro

Amendamentul 169
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 37 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. sprijină inițiative precum sănătatea pe 
internet și o structură paneuropeană de 
informații privind sănătatea pentru a face 
posibilă instituirea de servicii axate pe 
pacienți, care să-i sprijine pe aceștia să își 
asume responsabilitatea pentru propria 
sănătate; consideră că astfel de servicii ar 
trebui să fie accesibile oriunde, oricând, 
inclusiv prin intermediul dispozitivelor 
mobile;

37. sprijină inițiative precum sănătatea pe 
internet și o structură paneuropeană de 
informații privind sănătatea pentru a face 
posibilă instituirea de servicii axate pe 
pacienți, care să-i sprijine pe aceștia să își 
asume responsabilitatea pentru propria 
sănătate; consideră că având în vedere că 
populația UE îmbătrânește, astfel de 
servicii ar trebui să fie accesibile oriunde, 
oricând, inclusiv prin intermediul 
dispozitivelor mobile și mai ales din punct 
de vedere al prețului;

Or. ro

Amendamentul 170
Algirdas Saudargas, Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 37 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. sprijină inițiative precum sănătatea pe 
internet și o structură paneuropeană de 
informații privind sănătatea pentru a face 
posibilă instituirea de servicii axate pe 
pacienți, care să-i sprijine pe aceștia să își 
asume responsabilitatea pentru propria 
sănătate; consideră că astfel de servicii ar 
trebui să fie accesibile oriunde, oricând, 
inclusiv prin intermediul dispozitivelor 
mobile;

37. sprijină inițiative precum sănătatea pe 
internet și o structură paneuropeană de 
informații privind sănătatea pentru a spori 
calitatea vieții și autonomia pacienților; 
consideră că astfel de servicii ar trebui să 
fie accesibile oriunde, oricând, inclusiv 
prin intermediul dispozitivelor mobile;

Or. en

Amendamentul 171
Niki Tzavela, Algirdas Saudargas, Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 37a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. în vederea aplicării infrastructurii 
paneuropene de informații a unui sistem 
sanitar axat pe pacient, trebuie 
întreprinse următoarele acțiuni:
- punerea în aplicare a unor acorduri la 
nivelul UE între autoritățile sanitare 
europene în ceea ce privește standardele 
care vor permite accesul integrat al 
informațiilor relevante în infrastructura 
europeană de informații privind 
sănătatea; este necesară implicarea la 
nivel local, național și european a 
autorităților de la toate nivelurile;
- punerea în aplicare a infrastructurii 
europene de informații privind sănătatea; 
aceasta va determina un efort de 
dezvoltare considerabil pentru a facilita 
integrarea informațiilor stocate în diverse 
locații, precum și punerea în aplicare a 
serviciilor principale axate pe pacient în 
vederea susținerii pacienților, permițând 
astfel plata tratamentului și acordarea 
autorizației pentru tratament oriunde și 
oricând;
- prevederea de instrumente cu ajutorul 
cărora pacienții își pot asigura cu 
ușurință propriile servicii medicale 
inovatoare, de exemplu dispozitive 
inteligente, telemedicina;

Or. en

Amendamentul 172
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 37a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. subliniază necesitatea ca UE să 
monitorizeze și să evalueze în mod 
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constant riscurile pe care le pot avea 
asupra sănătății rețelele de internet fără 
fir, astfel încât cetățenii să nu fie expuși 
la radiații nocive;

Or. da

Amendamentul 173
Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera, Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 37a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. reamintește necesitatea de conectare 
a agendei digitale cu dispozițiile privind o 
nouă creștere, contribuind astfel la 
apariția de servicii precum comerțul 
electronic, e-sănătatea, învățarea prin 
internet și operațiunile de e-banking;

Or. en

Amendamentul 174
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 38 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. subliniază importanța unui cadru al UE 
solid de protecție a vieții private și salută 
revizuirea actuală a Directivei privind 
protecția datelor;

38. subliniază importanța unui cadru al UE 
de protecție a vieții private și salută 
revizuirea actuală a Directivei privind 
protecția datelor, al cărei scop ar trebui să 
fie protejarea cetățenilor UE și 
promovarea totodată a inovării;

Or. en
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Amendamentul 175
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 38 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. subliniază importanța unui cadru al UE 
solid de protecție a vieții private și salută 
revizuirea actuală a Directivei privind 
protecția datelor;

38. subliniază importanța unui cadru al UE 
solid de protecție a vieții private și salută 
revizuirea actuală a Directivei privind 
protecția datelor ca aspect prioritar;

Or. en

Amendamentul 176

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 38a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38a. recomandă promovarea unei piețe 
investiționale competitive și utilizarea 
unei infrastructuri în bandă largă fixă și 
wireless, constată că o piață competitivă 
reprezintă un catalizator pentru inovare și 
investiții suplimentare din partea 
furnizorilor de comunicații, aplicații și 
conținut, precum și o platformă vitală 
pentru economia digitală; recunoaște 
faptul că o platformă solidă în bandă 
largă va face legătura dintre utilizatorii 
guvernamentali, individuali și comerciali, 
situați de ambele părți ale Atlanticului, 
prin urmare, UE și SUA, în special, ar 
trebui să se implice în programe 
îndrăznețe pentru promovarea benzii 
largi;

Or. en
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Amendamentul 177
Niki Tzavela, Algirdas Saudargas, Ivailo Kalfin, Philippe Lamberts, Adina-Ioana 
Vălean

Propunere de rezoluție
Punctul 39a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39a. constată că Comunicarea reprezintă 
doar o parte dintr-un pachet mai amplu, 
care include, de asemenea, Agenda 
digitală, O Uniune a inovării, programul 
pentru politica în domeniul spectrului de 
frecvențe radio, programele naționale și 
ale UE de finanțare în vederea creării 
unui sistem de sprijin reciproc pentru 
dezvoltarea, accesul și utilizarea eficientă 
ulterioară a rețelelor terestre, fixe, mobile 
sau prin satelit;

Or. en

Amendamentul 178
Niki Tzavela, Algirdas Saudargas, Adina-Ioana Vălean, Philippe Lamberts, Maria Da 
Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 39b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39b. sprijină serviciile inovatoare în 
bandă largă dedicate sectorului maritim și 
salută discuția dintre Comisie și statele 
membre privind o nouă inițiativă „e-
maritime” în baza proiectului SafeSeaNet, 
conceput pentru a aborda informații 
logistice, vamale, de control al 
frontierelor, de mediu, privind 
operațiunile de pescuit, comunicațiile, 
precum și aspectele referitoare la 
siguranță și securitate;

Or. en
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Amendamentul 179
Niki Tzavela, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 39c (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39c. invită Comisia să promoveze 
utilizarea celei mai noi generații de 
sateliți ca fiind o utilizare inovatoare a 
comunicațiilor în bandă largă în proiecte 
cu valoarea adăugată europeană, inclusiv 
promovarea utilizării Sistemului global de 
salvare și siguranță pe mare, precum și a 
rețelei globale de comunicații în bandă 
largă și a serviciilor maritime 
FleetBroadband;

Or. en


