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Amendamentul 1
Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. atrage atenția asupra faptului că o 
piață europeană cu aproape 500 de 
milioane de persoane conectate la o 
bandă largă de mare viteză ar impulsiona 
dezvoltarea pieței interne; subliniază 
necesitatea conectării agendei digitale la 
prestările de noi servicii, cum ar fi 
comerțului electronic și serviciile de 
sănătate, de învățare, bancare și de 
guvernare electronice;

Or. en

Amendamentul 2
Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. reamintește faptul că o piață unică 
digitală, în care serviciile pot circula liber 
pe o piață cu 500 de milioane de 
consumatori, reprezintă un impuls 
esențial pentru competitivitate și creștere 
economică, furnizând locuri de muncă de 
înaltă calificare și facilitând convergența 
UE către o economie bazată pe 
cunoaștere;

Or. en
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Amendamentul 3
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. solicită Comisiei si statelor membre să 
se asigure că vor fi eliminate din actul de 
vânzare discriminările nejustificate bazate 
pe naționalitate sau rezidență;

Or. ro

Amendamentul 4
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1f. subliniază costurile și riscurile 
rezultate din fragmentarea cauzată de 
coexistența a 27 de sisteme juridice 
naționale, în special privind drepturile 
consumatorilor;

Or. ro

Amendamentul 5
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 1g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1g. subliniază faptul că nivelul de 
cunoaștere și de informare al operatorilor 
în ceea ce privește normele care 
reglementează comerțul electronic, 
precum și nivelul de cunoaștere și de 
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informare al consumatorilor în ceea ce 
privește propriile drepturi sunt 
insuficiente,mai ales în context 
transfrontalier;

Or. ro

Amendamentul 6
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE
Catherine Trautmann

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că banda largă și 
internetul reprezintă motoarele principale 
ale creșterii economice, ale creării de 
locuri de muncă, ale competitivității 
europene și ale dezvoltării rapide a 
comerțului și a serviciilor online, dar 
menționează că este nevoie de o 
concurență mai strânsă pentru a se asigura 
neutralitatea rețelei internet;

2. subliniază faptul că banda largă și 
internetul reprezintă motoarele principale 
ale creșterii economice, creării de locuri de 
muncă, competitivității europene și ale 
dezvoltării rapide a comerțului și a 
serviciilor online, dar menționează că sunt 
necesare măsuri de reglementare 
suplimentare pentru a se asigura 
neutralitatea rețelei internet; reamintește 
constatările recente ale OAREC care 
demonstrează că operatorii rețelelor de 
internet prin cablu și a celor fără fir 
blochează, filtrează și stabilesc priorități 
de trafic din ce în ce mai des, pe motive de 
altă natură decât tehnică, și modifică în 
același timp condițiile de blocare, filtrare 
și stabilire a priorităților de trafic fără a 
oferi consumatorilor răgazul necesar sau 
posibilitatea de a-și da consimțământul 
pentru astfel de acțiuni;

Or. en

Amendamentul 7
Jürgen Creutzmann
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că banda largă și 
internetul reprezintă motoarele principale 
ale creșterii economice, ale creării de 
locuri de muncă, ale competitivității 
europene și ale dezvoltării rapide a 
comerțului și a serviciilor online, dar 
menționează că este nevoie de o 
concurență mai strânsă pentru a se asigura 
neutralitatea rețelei internet;

2. subliniază faptul că internetul reprezintă 
un motor principal al creșterii economice, 
creării de locuri de muncă, competitivității 
europene și al dezvoltării rapide a 
comerțului și a serviciilor online;
subliniază că întreprinderile și 
consumatorii au nevoie de acces în bandă 
largă pentru a beneficia pe deplin de 
avantajele internetului;

Or. en

Amendamentul 8
Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că banda largă și 
internetul reprezintă motoarele principale 
ale creșterii economice, ale creării de 
locuri de muncă, ale competitivității 
europene și ale dezvoltării rapide a 
comerțului și a serviciilor online, dar 
menționează că este nevoie de o 
concurență mai strânsă pentru a se asigura 
neutralitatea rețelei internet;

2. subliniază faptul că banda largă și 
internetul reprezintă motoarele principale 
ale creșterii economice, creării de locuri de 
muncă, competitivității europene și ale 
dezvoltării rapide a comerțului și a 
serviciilor online, dar menționează că este 
nevoie de o concurență mai strânsă pentru 
a se asigura neutralitatea rețelei internet; își 
reafirmă sprijinul pentru un internet 
deschis în care conținutul și serviciile 
comerciale individuale să nu poată fi 
blocate;

Or. en

Amendamentul 9
Teresa Riera Madurell
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că banda largă și 
internetul reprezintă motoarele principale 
ale creșterii economice, ale creării de 
locuri de muncă, ale competitivității 
europene și ale dezvoltării rapide a 
comerțului și a serviciilor online, dar 
menționează că este nevoie de o 
concurență mai strânsă pentru a se asigura 
neutralitatea rețelei internet;

2. subliniază faptul că banda largă și 
internetul sunt esențiale pentru evoluția 
către o societate bazată pe cunoaștere 
deschisă și favorabilă incluziunii și care 
va facilita creșterea economică, crearea 
de locuri de muncă, inovarea,
competitivitatea europeană și dezvoltarea 
rapidă a comerțului și a serviciilor online, 
dar menționează că este nevoie de o 
concurență mai strânsă pentru a se asigura 
neutralitatea rețelei internet;

Or. es

Amendamentul 10
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. salută publicarea raportului „Digital 
agenda - Scoreboard 2012” și solicită 
Comisiei și statelor membre să investească 
mai mult în realizarea următoarelor 
obiective strategice, până în 2015: 50% 
din populația UE să cumpere online; 20% 
din populația UE sa efectueze achiziții 
transfrontaliere online; 33% din IMM-uri 
să efectueze vânzări online; reducerea 
până la 15% a procentului populației care 
nu a utilizat Internetul niciodată;
creșterea ponderii populației care 
utilizează în mod frecvent Internetul la 
75% si la 60% în cazul persoanelor cu 
dizabilități; 50% dintre cetățeni să 
utilizeze servicii de guvernare electronică;
dublarea investițiilor publice în cercetarea 
și dezvoltarea aferentă domeniului ICT;
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Or. ro

Amendamentul 11
Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanța dezvoltării 
pieței unice digitale europene pentru 
continuarea eforturilor de a oferi 
consumatorilor acces la internet la viteză 
mare și pe întreg teritoriul prin 
promovarea accesului la conexiunile de 
internet fixe și mobile și punerea în 
funcțiune a următoarei generații de 
infrastructură; subliniază că acest lucru 
necesită politici care să promoveze 
accesul în condiții de concurență;

Or. en

Amendamentul 12
Amelia Andersdotter

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază încă o dată posibilele 
provocări care apar în cazul devierii de la 
neutralitatea rețelei, inclusiv 
comportamentul anticoncurențial, 
blocarea inovării, restrângerea libertății 
de expresie, necunoașterea propriilor 
drepturi de către consumatori și 
încălcarea dreptului la confidențialitatea 
datelor personale, precum și faptul că 
lipsa neutralității rețelei dăunează 
întreprinderilor, consumatorilor și 
societății în ansamblu;
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Or. en

Amendamentul 13
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că, pentru a realiza o piață 
unică digitală complet operațională, este 
nevoie de eforturi coordonate pentru a 
garanta că toți cetățenii, indiferent de 
vârstă, locație, educație și gen, au acces la 
internet și dispun de capacitățile necesare 
pentru a-l utiliza; 

Or. es

Amendamentul 14
Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. îndeamnă Comisia și statele membre 
să ofere un nou impuls strategiei 
europene pentru bandă largă rapidă și 
ultrarapidă și să actualizeze aceste 
obiective;

Or. en

Amendamentul 15
Pilar del Castillo Vera

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2c. insistă asupra faptului că, pentru 
dezvoltarea unei pieți unice digitale 
competitive, competențele digitale sunt 
esențiale și că toți cetățenii europeni ar 
trebui să fie dotați cu competențe digitale 
corespunzătoare; subliniază 
angajamentul esențial de a reduce la 
jumătate decalajele înregistrate în ceea ce 
privește cunoștințele și competențele 
digitale până în 2015;

Or. en

Amendamentul 16
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște necesitatea creării unor 
modalități de sporire a încrederii 
cetățenilor în mediul online;

3. recunoaște necesitatea creării unor 
modalități de sporire a încrederii 
cetățenilor în mediul online și de garantare 
a drepturilor și libertăților în ceea ce 
privește viața privată, protecția datelor și 
libertatea de expresie și de informare; 

Or. es

Amendamentul 17
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște necesitatea creării unor 
modalități de sporire a încrederii 
cetățenilor în mediul online;

3. recunoaște necesitatea creării unor 
modalități de sporire a încrederii 
cetățenilor în mediul online și că 
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restricțiile regionale, tehnice și de 
organizare privind opțiunile ar trebui 
eliminate;

Or. lt

Amendamentul 18
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște necesitatea creării unor 
modalități de sporire a încrederii 
cetățenilor în mediul online;

3. recunoaște necesitatea creării unor 
modalități de sporire a încrederii 
cetățenilor în mediul online, în special 
atunci când este vorba despre protecția 
datelor cu caracter personal;

Or. en

Amendamentul 19
Pilar del Castillo Vera

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. își exprimă convingerea fermă că 
protecția vieții private constituie o valoare 
de bază a Uniunii Europene și, în plus, 
joacă un rol central în promovarea 
încrederii utilizatorilor în mediul online, 
necesară pentru a dezvolta pe deplin piața 
unică digitală; salută astfel propunerile 
Comisiei de adaptare a Directivei privind 
protecția datelor la mediul digital actual, 
promovând caracterul inovator al 
mediului online și încurajând dezvoltarea 
unor noi tehnologii promițătoare, cum ar 
fi cloud computingul;
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Or. en

Amendamentul 20
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că piețele online ar trebui 
să fie cât mai flexibile cu putință pentru a 
crea oportunități de afaceri și de 
dezvoltare mai bune în acest sector;

Or. lt

Amendamentul 21
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. solicită statelor membre și Comisiei să 
întărească cadrul legislativ care 
protejează consumatorii care utilizează 
comerțul electronic și să dezvolte un 
cadru care să promoveze certificarea site-
urilor web de comerț electronic, ale 
instituțiilor financiare și ale instituțiilor 
publice, din punctul de vedere al 
securității, astfel încât consumatorii să 
aibă încredere atunci când accesează 
aceste site-uri;

Or. ro

Amendamentul 22
Silvia-Adriana Țicău
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită dezvoltarea unei piețe europene 
integrate pentru plățile cu cardul, pe 
internet și cu ajutorul telefonului mobil;

4. solicită dezvoltarea unei piețe europene 
integrate pentru plățile cu cardul, pe 
internet și cu ajutorul telefonului mobil 
care va permite dezvoltarea unor mijloace 
de plată eficace, sigure și inovatoare și nu 
va implica taxe disproporționate și care 
nu reflectă costurile, ceea ce poate 
submina sau limita libertatea de alegere a 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 23
Amelia Andersdotter

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită dezvoltarea unei piețe europene 
integrate pentru plățile cu cardul, pe 
internet și cu ajutorul telefonului mobil;

4. solicită dezvoltarea unei piețe europene 
integrate pentru plățile cu cardul, pe 
internet și cu ajutorul telefonului mobil;
solicită în același timp facilitarea unui 
cadru pentru facturările electronice; 
subliniază în aceste două privințe 
importanța interoperabilității și a unor 
standarde deschise, astfel încât să se 
faciliteze la maximum potențialul pieței și 
concurența;

Or. en

Amendamentul 24
Pilar del Castillo Vera

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că buna funcționare a 
economiei digitale este esențială pentru 
buna funcționare a întregii economii a 
UE; constată, cu toate acestea, că libera 
circulație a serviciilor digitale este 
împiedicată în prezent în mod grav de 
reglementările fragmentate de la nivel 
național, întreprinderile întâmpinând 
multe bariere în Uniunea Europeană în 
calea comercializării transfrontaliere, în 
special din cauza diferitelor reglementări 
aplicabile la nivelul statelor membre în 
domenii precum protecția consumatorilor, 
TVA-ul, reglementările specifice unor 
produse și tranzacțiile de plată; invită 
instituțiile UE să-și reafirme 
angajamentul de a elimina principalele 
obstacole de reglementare din calea 
tranzacțiilor electronice transfrontaliere 
până în 2015; invită Comisia să continue 
propunerea de măsuri legislative axate pe 
obstacolele principale;

Or. en

Amendamentul 25
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. îndeamnă Comisia și statele membre 
să ia măsuri în vederea unei mai bune 
integrări a pieței. Consideră că Zona 
unică de plăți în euro (SEPA) va permite 
efectuarea de transferuri de credit și 
debite directe la nivel paneuropean și va 
constitui o bază pentru dezvoltarea unor 
noi servicii paneuropene de plată, în 
conformitate cu exigențele care decurg 
din legislația privind protecția datelor și 
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confidențialitatea comunicațiilor;

Or. ro

Amendamentul 26
Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța ghișeului unic 
pentru TVA în vederea facilitării 
comerțului electronic transfrontalier pentru 
IMM-uri și în vederea promovării facturării 
electronice;

5. subliniază importanța ghișeului unic 
pentru TVA în vederea facilitării 
comerțului electronic transfrontalier pentru 
IMM-uri și în vederea promovării facturării 
electronice; atrage totuși atenția asupra 
faptului că un astfel de ghișeu unic poate 
fi creat numai în cadrul instituțiilor 
existente, fără a crește sarcina asupra 
contribuabililor;

Or. lv

Amendamentul 27
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța ghișeului unic 
pentru TVA în vederea facilitării 
comerțului electronic transfrontalier pentru 
IMM-uri și în vederea promovării facturării 
electronice;

5. subliniază importanța ghișeului unic 
pentru TVA în vederea facilitării 
comerțului electronic transfrontalier, în 
special pentru IMM-uri, și în vederea 
promovării facturării electronice;
subliniază în acest sens necesitatea de a 
avea aceleași rate ale TVA-ului aplicabile 
produselor digitale, precum și altor 
produse fizice sau servicii offline similare;

Or. en
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Amendamentul 28
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța ghișeului unic 
pentru TVA în vederea facilitării 
comerțului electronic transfrontalier pentru 
IMM-uri și în vederea promovării 
facturării electronice;

5. subliniază importanța ghișeului unic 
pentru TVA în vederea facilitării 
comerțului electronic transfrontalier pentru 
IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 29
Pilar del Castillo Vera

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. salută propunerea legislativă a 
Comisiei Europene de regulament privind 
identificarea electronică și serviciile de 
asigurare a încrederii pentru tranzacțiile 
electronice pe piața internă, care, prin 
integrarea în domeniul său de aplicare a 
recunoașterii și acceptării reciproce la 
nivelul UE a sistemelor notificate de 
identificare electronică, are potențialul să 
asigure interacțiuni electronice sigure și 
fără întreruperi între întreprinderi, 
cetățeni și autoritățile publice, sporind 
astfel eficacitatea serviciilor publice și 
private online, a afacerilor online și a 
comerțului electronic în UE;

Or. en



AM\906274RO.doc 17/31 PE492.604v01-00

RO

Amendamentul 30
Amelia Andersdotter

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază importanța unei strategii 
armonizate pentru excepțiile și restricțiile 
din domeniul drepturilor de autor, 
precum și excepțiile statutare armonizate 
din domeniul mărcilor și patentelor, 
adesea în avantajul cercetătorilor și 
proiectanților, pentru a facilita 
dezvoltarea, punerea în practică și 
preluarea de către consumatori a unor 
servicii noi și inovatoare, precum și 
siguranța juridică pentru echipele de 
cercetători, de inovatori, artiști și 
utilizatori, necesare pentru crearea unui 
mediu european digital prosper;

Or. en

Amendamentul 31
Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază nevoia urgentă ca UE să 
furnizeze întreprinderilor și 
consumatorilor încredere și mijloace 
pentru comerțul online cu scopul de a 
dezvolta comerțul transfrontalier; solicită, 
prin urmare, simplificarea sistemelor de 
acordare a licențelor și crearea unui 
cadrul eficient privind drepturile de autor;

Or. en
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Amendamentul 32
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. este de acord cu Comisia în privința 
faptului că actualul cadru juridic oferit de 
directiva privind comerțul electronic nu 
necesită revizuire; cu toate acestea, 
subliniază necesitatea unor clarificări mai 
aprofundate în vederea implementării 
unor proceduri de notificare și acțiune în 
cazul unor conținuturi ilegale;

Or. en

Amendamentul 33
Pilar del Castillo Vera

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază valoarea potențială pe care 
o are pentru cetățeni și întreprinderi 
trecerea la tehnologii digitale a serviciilor 
publice și invită statele membre să 
dezvolte planuri naționale pentru 
digitalizarea serviciilor publice, care să 
includă obiective și măsuri prin care să se 
asigure că toate serviciile publice sunt 
online și accesibile până în 2015;

Or. en

Amendamentul 34
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. îndeamnă Comisia și statele membre să 
continue elaborarea unor servicii 
electronice sigure și eficiente; în special, 
observă faptul că, în ceea ce privește 
identificarea electronică și semnăturile 
electronice, pentru a încuraja includerea 
unor soluții transfrontaliere de facturare 
electronică este necesară interoperabilitatea 
transfrontalieră;

6. reamintește că utilizarea de către 
sectorul public a tehnologiilor de 
informații și comunicații este esențială 
pentru dezvoltarea societății digitale și 
bazate pe cunoaștere și, prin urmare,
îndeamnă Comisia și statele membre să 
continue elaborarea unor servicii 
electronice sigure și eficiente; în special, 
observă faptul că, în ceea ce privește 
identificarea electronică și semnăturile 
electronice, pentru a încuraja includerea 
unor soluții transfrontaliere de facturare 
electronică este necesară interoperabilitatea 
transfrontalieră;

Or. es

Amendamentul 35
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. îndeamnă Comisia și statele membre să 
continue elaborarea unor servicii 
electronice sigure și eficiente; în special, 
observă faptul că, în ceea ce privește 
identificarea electronică și semnăturile 
electronice, pentru a încuraja includerea 
unor soluții transfrontaliere de facturare 
electronică este necesară
interoperabilitatea transfrontalieră;

6. îndeamnă Comisia și statele membre să 
continue elaborarea unor servicii 
electronice sigure și eficiente; în special, 
observă faptul că, în ceea ce privește 
identificarea electronică și semnăturile
electronice, interoperabilitatea 
transfrontalieră este o condiție 
preliminară pentru încurajarea includerii 
unor soluții transfrontaliere de facturare 
electronică;

Or. en

Amendamentul 36
Silvia-Adriana Țicău



PE492.604v01-00 20/31 AM\906274RO.doc

RO

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. Parlamentul European, prin Rezoluția 
din 20 aprilie 2012 referitoare la o piață 
unică digitală competitivă - guvernarea 
electronică, un vârf de lance, subliniază 
importanța certitudinii juridice, a unui 
mediu tehnic clar și a unor soluții 
deschise și interoperabile privind 
facturarea electronică, bazate pe cerințe 
juridice, pe operațiuni comerciale și pe 
standarde tehnice comune, pentru 
facilitarea adoptării pe scară largă a 
facturării electronice;

Or. ro

Amendamentul 37
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește că, pentru a facilita 
finalizarea pieței unice digitale este nevoie 
în continuare de depunerea unor eforturi 
de armonizare a drepturilor de proprietate 
intelectuală, cu respectarea drepturilor și 
libertăților cetățenilor;

Or. es

Amendamentul 38
Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită Comisia să evalueze necesitatea 
de a elabora standarde uniforme și 
deschise în Uniunea Europeană pentru 
identificarea electronică și semnăturile 
electronice;

Or. lv

Amendamentul 39
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. constată că obstacolele majore în 
calea accesului transfrontalier la 
serviciile electronice ale administrațiilor 
publice sunt legate de utilizarea 
semnăturilor și identificării electronice și 
de lipsa interoperabilității sistemelor de e-
guvernare la nivelul UE; salută 
propunerea Comisiei de regulament 
privind identificarea electronică și 
serviciile de asigurare a încrederii pentru 
tranzacțiile electronice pe piața internă;

Or. ro

Amendamentul 40
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită statelor membre să elaboreze 
planuri naționale de intervenție în cazul 
incidentelor cibernetice, pentru a face față 

7. solicită statelor membre să elaboreze 
planuri naționale de intervenție în cazul 
incidentelor cibernetice, pentru a face față 
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atacurilor și perturbărilor cibernetice la 
nivel transfrontalier;

atacurilor și perturbărilor cibernetice la 
nivel transfrontalier; subliniază totuși că, 
în vederea obținerii unei interdependențe 
a infrastructurilor de rețea, ar trebui 
încurajată dezvoltarea unui plan 
european de intervenție în cazul unor 
incidentele cibernetice și ar trebui 
intensificată cooperarea internațională în 
domeniu;

Or. en

Amendamentul 41
Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită statelor membre să elaboreze 
planuri naționale de intervenție în cazul 
incidentelor cibernetice, pentru a face față 
atacurilor și perturbărilor cibernetice la
nivel transfrontalier;

7. solicită statelor membre să elaboreze 
planuri naționale de intervenție în cazul 
incidentelor cibernetice, pentru a face față 
atacurilor și perturbărilor cibernetice la 
nivel transfrontalier și reamintește că 
securitatea rețelelor și a informațiilor ține 
de responsabilitatea tuturor părților 
interesate, inclusiv a operatorilor, a 
prestatorilor de servicii, a furnizorilor 
programe și componente de hardware, 
precum și a utilizatorilor;

Or. es

Amendamentul 42
Amelia Andersdotter

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită statelor membre să elaboreze 
planuri naționale de intervenție în cazul 

7. solicită Comisiei și statelor membre să 
elaboreze planuri naționale și europene 
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incidentelor cibernetice, pentru a face 
față atacurilor și perturbărilor cibernetice 
la nivel transfrontalier;

privind infrastructura critică de 
informații și să dezvolte strategii pentru o 
infrastructură mai rezistentă și mai fiabilă 
care va permite emergența pieței digitale;

Or. en

Amendamentul 43
Rachida Dati

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită statelor membre să elaboreze 
planuri naționale de intervenție în cazul 
incidentelor cibernetice, pentru a face față
atacurilor și perturbărilor cibernetice la 
nivel transfrontalier;

7. solicită statelor membre să elaboreze 
planuri naționale de intervenție în cazul 
incidentelor cibernetice, pentru a face față 
atacurilor și perturbărilor cibernetice la 
nivel transfrontalier; recomandă 
încurajarea programelor de formare și 
educare în domeniul securității 
cibernetice, atât pentru publicul larg, cât 
și pentru experți și profesioniști;

Or. fr

Amendamentul 44
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită statelor membre să elaboreze 
planuri naționale de intervenție în cazul 
incidentelor cibernetice, pentru a face față 
atacurilor și perturbărilor cibernetice la 
nivel transfrontalier;

7. solicită statelor membre să elaboreze 
planuri de intervenție în cazul incidentelor 
cibernetice, pentru a face față atacurilor și 
perturbărilor cibernetice la nivel 
transfrontalier;

Or. en
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Amendamentul 45
Amelia Andersdotter

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. ia act de eforturile deja depuse în 
Parlamentul European privind 
infracțiunile online, dar subliniază în 
acest sens că sectorul securității și 
potențialul său important pentru 
antreprenoriat și inovare la scară mică în 
Europa depinde de accesibilitatea și 
instalarea legală a echipamentelor de 
testare a rezistenței și securității rețelelor;

Or. en

Amendamentul 46
Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază faptul că internetul se 
folosește tot mai mult pe dispozitivele 
mobile și invită să se acționeze în vederea 
asigurării unei mai mari disponibilități a 
spectrului radio pentru internetul mobil;

8. subliniază faptul că internetul se 
folosește tot mai mult pe dispozitivele 
mobile și invită să se acționeze în vederea 
asigurării unei mai mari disponibilități a 
spectrului radio pentru internetul mobil;
alocarea în viitor a spectrului radio 
trebuie să deschidă calea pentru 
întâietatea europeană în materie de 
aplicații fără fir și servicii noi în vederea 
stimulării creșterii economice și a 
competitivității globale;

Or. en

Amendamentul 47
Silvia-Adriana Țicău
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Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază faptul că internetul se 
folosește tot mai mult pe dispozitivele 
mobile și invită să se acționeze în vederea 
asigurării unei mai mari disponibilități a 
spectrului radio pentru internetul mobil;

8. subliniază faptul că internetul se 
folosește tot mai mult pe dispozitivele 
mobile și invită să se acționeze în vederea 
asigurării unei mai mari disponibilități a 
spectrului radio pentru internetul mobil și 
pentru o mai mare calitate a serviciilor 
electronice oferite pe aceste dispozitive 
mobile;

Or. en

Amendamentul 48
Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. 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 fără fir, 
eficacitatea sporită a spectrului și o 
introducere rapidă a rețelelor de acces de 
generație următoare vor avea un rol 
crucial pentru gestionarea acestei 
creșteri;

Or. en

Amendamentul 49
Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

8b. evaluarea necesității de a deschide 
banda de 700 MHz pentru traficul de date 
mobil și fix constituie un prim pas necesar 
pentru îndeplinirea cerințelor privind 
capacitățile în viitor;

Or. en

Amendamentul 50
Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. recunoaște faptul că rețelele de mare 
viteză sunt considerate a fi o cerință 
necesară pentru dezvoltarea serviciilor 
online și invită statele membre să pună în 
aplicare planuri naționale cu privire la 
banda largă și să adopte planuri 
operaționale și măsuri concrete în vederea 
îndeplinirii obiectivelor stabilite de 
Agenda digitală;

9. recunoaște faptul că rețelele de mare 
viteză sunt considerate a fi o cerință 
necesară pentru dezvoltarea serviciilor 
online și a creșterii economice; invită 
Comisia Europeană să stabilească 
obiective de prim rang în cadrul agendei 
digitale care să asigure că Europa va 
deveni un lider mondial în materie de 
viteză și conectivitate a internetului;  
invită statele membre să pună în aplicare 
planuri naționale cu privire la banda largă 
și să adopte planuri operaționale și măsuri 
concrete în vederea îndeplinirii unor 
obiective ambițioase privind banda largă;

Or. en

Amendamentul 51
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 9
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Proiectul de aviz Amendamentul

9. recunoaște faptul că rețelele de mare 
viteză sunt considerate a fi o cerință 
necesară pentru dezvoltarea serviciilor
online și invită statele membre să pună în 
aplicare planuri naționale cu privire la 
banda largă și să adopte planuri 
operaționale și măsuri concrete în vederea 
îndeplinirii obiectivelor stabilite de Agenda 
digitală;

9. recunoaște faptul că rețelele de mare 
viteză sunt considerate a fi o cerință 
necesară pentru dezvoltarea serviciilor 
online și invită statele membre să pună în 
aplicare planuri naționale cu privire la 
banda largă și să adopte planuri 
operaționale și măsuri concrete în vederea 
îndeplinirii obiectivelor stabilite de Agenda 
digitală; în acest sens subliniază 
importanța strategică și crucială a 
instrumentelor propuse de CE în cadrul 
mecanismului Conectarea Europei;

Or. en

Amendamentul 52
Amelia Andersdotter

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. recunoaște faptul că rețelele de mare 
viteză sunt considerate a fi o cerință 
necesară pentru dezvoltarea serviciilor 
online și invită statele membre să pună în 
aplicare planuri naționale cu privire la 
banda largă și să adopte planuri 
operaționale și măsuri concrete în vederea 
îndeplinirii obiectivelor stabilite de Agenda 
digitală;

9. recunoaște faptul că rețelele de mare 
viteză sunt considerate a fi o cerință 
necesară pentru dezvoltarea serviciilor 
online și invită statele membre să pună în 
aplicare planuri naționale cu privire la 
banda largă și să adopte planuri 
operaționale și măsuri concrete în vederea 
îndeplinirii obiectivelor stabilite de Agenda 
digitală; solicită o strategie europeană de 
implementare la scară largă a rețelei 
„fibră până acasă” (fibre-to-the-home);

Or. en

Amendamentul 53
Pilar del Castillo Vera
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Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. consideră că, pe lângă implementarea 
substanțială a TIC, este esențial să se 
promoveze excelența în cercetare în 
domeniul TIC și să se încurajeze 
investițiile publice și private în procesul 
de cercetare și inovare cu un grad ridicat 
de risc și colaborativ în domeniul TIC în 
vederea dezvoltării pieței unice digitale; 
subliniază faptul că Europa ar trebui să 
fie în pas cu noutățile în domeniul 
tehnologiilor de internet; propune ca 
următoarele perspective financiare și 
programul Orizont 2020 să crească în 
mod considerabil bugetul de cercetare al 
UE în domeniul TIC;

Or. en

Amendamentul 54
Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. regretă că UE rămâne în urma altor 
actori mondiali, precum Japonia și 
Coreea de Sud, în ceea ce privește 
conexiunile la internet care funcționează 
cu fibră optică; prin urmare, recomandă 
statelor membre și Comisiei Europene să 
accelereze răspândirea și adoptarea benzii 
largi de foarte mare viteză;

Or. en

Amendamentul 55
Silvia-Adriana Țicău
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Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. solicită Comisiei și statelor membre să 
promoveze economia și societatea digitală 
și să asigure integrarea regiunilor rurale, 
izolate și ultraperiferice în rețelele de 
comunicații electronice de mare viteză;

Or. ro

Amendamentul 56
Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 9b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. implementarea rapidă a benzii largi de 
foarte mare viteză este esențială pentru 
competitivitatea Europei pe plan mondial, 
pentru dezvoltarea productivității 
europene și pentru apariția unor noi 
întreprinderi mici care pot deveni lideri în 
diferite sectoare, de exemplu, sectorul 
sănătății, al producției și al serviciilor;

Or. en

Amendamentul 57
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. solicită adoptarea unor măsuri specifice 
pentru ca IMM-urile să poată beneficia pe 
deplin de potențialul benzii largi în 

10. solicită adoptarea unor măsuri specifice 
pentru ca IMM-urile să poată beneficia pe 
deplin de potențialul benzii largi în 
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domeniul comerțului electronic și al 
achizițiilor electronice;

domeniul comerțului electronic și al 
achizițiilor electronice; solicită Comisiei să 
sprijine inițiativele statelor membre de a 
dezvolta competențe electronice în IMM-
uri și de a stimula modele de afaceri 
inovatoare, bazate pe internet, cu ajutorul 
Programului pentru competitivitate și 
inovare (PCI) și al succesorul acestuia, 
Programul pentru competitivitatea 
întreprinderilor și IMM-uri (COSME).

Or. en

Amendamentul 58
Amelia Andersdotter

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. recunoaște potențialul major al cloud 
computingului și invită Comisia să propună 
fără întârziere o strategie europeană cu 
privire la cloud computing.

11. recunoaște potențialul major al cloud 
computingului și invită Comisia să propună 
fără întârziere o strategie europeană cu 
privire la subiectul deosebit de important 
privind confidențialitatea datelor și 
potențialul antreprenorial și inovator în 
domeniul controlului jurisdicțional oferit 
cetățenilor cu ajutorul cloud
computingului.

Or. en

Amendamentul 59
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 11a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. solicită Comisiei și statelor membre 
să dezvolte programe de formare în 
domeniul tehnologiei informației privind 
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drepturile, obligațiile și riscurile la care 
sunt supuși consumatorii pe piața internă 
digitală.

Or. ro


