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Amendamentul 37
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 172,

- având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 170, articolul 171 alineatul (1) și 
articolele 172 și 174,

Or. fr

Amendamentul 38
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Rețelele și serviciile de telecomunicații 
se transformă din ce în ce mai mult în 
infrastructuri internet, rețelele în bandă 
largă și serviciile digitale fiind strâns legate 
de acestea. Internetul este pe cale să devină 
cea mai importantă platformă pentru 
comunicare, servicii și afaceri. Prin 
urmare, disponibilitatea la nivel 
transeuropean a accesului la internet de 
mare viteză și la servicii digitale de interes 
public este esențială pentru creșterea 
economică și pentru piața unică.

(1) Rețelele și serviciile de telecomunicații 
se transformă din ce în ce mai mult în 
infrastructuri internet, rețelele în bandă 
largă și serviciile digitale fiind strâns legate 
de acestea. Internetul este pe cale să devină 
cea mai importantă platformă pentru 
comunicare, servicii, educație, 
participarea la viața socială și politică și 
afaceri. Prin urmare, disponibilitatea la 
nivel transeuropean a accesului la internet 
de mare viteză și la servicii digitale de 
interes public este esențială pentru 
creșterea economică și pentru piața unică.

Or. en

Amendamentul 39
Rachida Dati
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Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Rețelele și serviciile de telecomunicații 
se transformă din ce în ce mai mult în 
infrastructuri internet, rețelele în bandă 
largă și serviciile digitale fiind strâns legate 
de acestea. Internetul este pe cale să devină 
cea mai importantă platformă pentru 
comunicare, servicii și afaceri. Prin 
urmare, disponibilitatea la nivel 
transeuropean a accesului la internet de 
mare viteză și la servicii digitale de interes 
public este esențială pentru creșterea 
economică și pentru piața unică.

(1) Rețelele și serviciile de telecomunicații 
se transformă din ce în ce mai mult în 
infrastructuri internet, rețelele în bandă 
largă și serviciile digitale fiind strâns legate 
de acestea. Internetul este pe cale să devină 
cea mai importantă platformă pentru 
comunicare, servicii și afaceri. Prin 
urmare, disponibilitatea la nivel 
transeuropean a accesului generalizat și 
sigur la internet de mare viteză și la 
servicii digitale de interes public este 
esențială pentru creșterea economică și 
pentru piața unică.

Or. fr

Justificare

Asigurarea accesului la internet de mare viteză reprezintă o prioritate de care trebuie să se 
țină cont în aceeași măsură ca și de accesul general la un internet sigur, pentru toți cetățenii. 
Democratizarea instrumentelor legate de lumea digitală este o etapă necesară, care trebuie 
să fie însoțită de o consolidare a structurilor și a educației în ceea ce privește 
comportamentul digital responsabil.

Amendamentul 40
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Rețelele și serviciile de telecomunicații 
se transformă din ce în ce mai mult în 
infrastructuri internet, rețelele în bandă 
largă și serviciile digitale fiind strâns legate 
de acestea. Internetul este pe cale să devină 
cea mai importantă platformă pentru 
comunicare, servicii și afaceri. Prin 
urmare, disponibilitatea la nivel 
transeuropean a accesului la internet de 

(1) Rețelele și serviciile de telecomunicații 
se transformă din ce în ce mai mult în 
infrastructuri internet, rețelele în bandă 
largă și serviciile digitale fiind strâns legate 
de acestea. Internetul este pe cale să devină 
cea mai importantă platformă pentru 
comunicare, servicii și afaceri. Prin 
urmare, disponibilitatea la nivel 
transeuropean a accesului la internet de 
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mare viteză și la servicii digitale de interes 
public este esențială pentru creșterea 
economică și pentru piața unică.

mare viteză și la servicii digitale de interes 
public este esențială pentru creșterea 
economică, pentru competitivitate, pentru 
incluziune socială și pentru piața unică.

Or. en

Amendamentul 41
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) O piață europeană cu aproape 
500 de milioane de persoane conectate la 
banda largă de mare viteză ar putea să 
funcționeze ca vârf de lance pentru 
dezvoltarea pieței interne, creând o masă 
critică de utilizatori unică în lume, 
oferind regiunilor noi oportunități, dând 
fiecărui utilizator valoare adăugată și 
Europei capacitatea de a fi o economie de 
prim rang la nivel mondial, bazată pe 
cunoaștere. Implementarea imediată a 
benzii largi rapide și ultrarapide este 
crucială pentru dezvoltarea productivității 
europene și pentru apariția de 
întreprinderi noi și mici care pot să devină 
lideri în diferite sectoare, cum ar fi, de 
exemplu, sectorul sănătății, cel al 
producției și cel al serviciilor.

Or. en

Amendamentul 42
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 1 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Dezvoltarea traficului de bandă largă 
demonstrează că cererea în ceea ce 
privește lărgimea de bandă continuă să fie 
insațiabilă. Cererea în ceea ce privește 
traficul de date mobile crește cu 50 % pe 
an, acest lucru fiind determinat de 
aplicații și servicii care necesită lărgime 
de bandă, de un număr mai mare de 
utilizatori ai internetului și de un conținut 
online, în special video, mai bogat.

Or. en

Amendamentul 43
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Pentru ca Europa să atingă un nivel 
mai ridicat de creștere, competitivitate și 
productivitate, această creștere 
exponențială a traficului de bandă largă 
va avea nevoie de politici ambițioase la 
nivelul Uniunii și al statelor membre, atât 
pentru rețelele fixe, cât și pentru cele 
mobile.

Or. en

Amendamentul 44
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Programul pentru politica în 
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domeniul spectrului de frecvențe radio 
reprezintă o etapă importantă în vederea 
creșterii posibilităților în ceea ce privește 
banda largă în Europa și, prin urmare, 
este esențial ca statele membre să 
implementeze rapid prevederile acestuia.

Or. en

Amendamentul 45
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 1 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1e) Dezbaterile referitoare la perioada și 
modul în care se va deschide accesul la 
banda de 700 Mhz (694-790 MHz) pentru 
rețelele mobile sunt extrem de importante 
dacă Europa dorește să evite atingerea 
capacității maxime.

Or. en

Amendamentul 46
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 1 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1f) Rezoluția Parlamentului European 
din 11 mai 20111 se referă la nevoia de a 
acționa în vederea armonizării benzilor de 
frecvențe suplimentare, precum banda de 
700 MHz.
1 P7_TA(2011)0220.

Or. en



PE494.476v01-00 8/143 AM\909449RO.doc

RO

Amendamentul 47
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La 26 martie 2010, Consiliul European 
a salutat propunerea Comisiei privind 
lansarea Strategiei Europa 2020. Una din 
cele trei priorități ale Strategiei Europa 
2020 este creșterea inteligentă prin 
dezvoltarea unei economii bazate pe 
cunoaștere și pe inovare. Investițiile în 
telecomunicații, în special cele în rețelele 
în bandă largă sau cele în infrastructurile 
de servicii digitale, constituie o condiție 
necesară pentru ca în Uniune să existe o 
creștere economică inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii.

(2) La 26 martie 2010, Consiliul European 
a salutat propunerea Comisiei privind 
lansarea Strategiei Europa 2020. Una din 
cele trei priorități ale Strategiei 
Europa 2020 este creșterea inteligentă prin 
dezvoltarea unei economii bazate pe 
cunoaștere și pe inovare. Investițiile în 
telecomunicații, în special cele în rețelele 
în bandă largă și în bandă largă de mare 
viteză sau cele în infrastructurile de servicii 
digitale, constituie o condiție necesară 
pentru ca în Uniune să existe o creștere 
economică inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii.

Or. fr

Amendamentul 48
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La 17 iunie 2010, Consiliul European a 
aprobat Agenda digitală pentru Europa și a 
solicitat tuturor instituțiilor să se angajeze 
la punerea în aplicare integrală a acesteia. 
Agenda digitală își propune să traseze un 
parcurs în scopul de a exploata la 
maximum potențialul social și economic al 
tehnologiilor informației și comunicațiilor, 
în special prin implementarea unor rețele în 
bandă largă de mare viteză, urmărind 
garantarea accesului tuturor europenilor, 

(3) La 17 iunie 2010, Consiliul European a 
aprobat Agenda digitală pentru Europa și a 
solicitat tuturor instituțiilor să se angajeze 
la punerea în aplicare integrală a acesteia. 
Agenda digitală își propunea să traseze un 
parcurs în scopul de a exploata la 
maximum potențialul social și economic al 
tehnologiilor informației și comunicațiilor, 
în special prin implementarea unor rețele în 
bandă largă de mare viteză, urmărind 
garantarea accesului tuturor europenilor, 
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până în 2020, la internet cu viteza de peste 
30 Mbps și depășirea procentului de 50% 
din gospodăriile europene care se abonează 
la conexiuni internet de peste 100 Mbps. 
Agenda digitală își propune să instituie 
unui cadru juridic stabil, care să stimuleze 
investițiile într-o infrastructură pentru 
internet de mare viteză, deschisă și 
competitivă, precum și în serviciile conexe; 
o piață unică veritabilă pentru conținutul și 
serviciile online; un sprijin activ în vederea 
digitalizării bogatului patrimoniu cultural 
european, precum și promovarea accesului 
la internet și adoptarea acestuia de către 
toți, în special prin acțiuni de susținere a 
educației digitale și a accesibilității 
serviciilor digitale. În plus, statele membre 
ar trebui să pună în aplicare planuri 
naționale operaționale privind internetul de 
mare viteză, orientând fondurile publice 
spre domeniile care nu sunt acoperite 
integral de investiții private în 
infrastructurile pentru internet și să 
promoveze dezvoltarea și utilizarea unor 
servicii online moderne și accesibile.

până în 2020, la internet cu viteza de peste 
30 Mbps și depășirea procentului de 50 % 
din gospodăriile europene care se abonează 
la conexiuni internet de peste 100 Mbps. 
Cu toate acestea, având în vedere evoluția 
rapidă a tehnologiilor care contribuie la 
realizarea unor conexiuni mai rapide, este 
normal, în prezent, ca toate gospodăriile 
europene să dorească o conexiune la 
internet de peste 100 Mbps sau conexiuni 
care ajung la 100 Mbps, să instituie un
cadru juridic stabil, care să stimuleze 
investițiile într-o infrastructură pentru 
internet de mare viteză, deschisă și 
competitivă, precum și în serviciile conexe; 
o piață unică veritabilă pentru conținutul și 
serviciile online; un sprijin activ în vederea 
digitalizării bogatului patrimoniu cultural 
european, precum și promovarea accesului 
la internet și adoptarea acestuia de către 
toți, în special prin acțiuni de susținere a
alfabetizării digitale și a accesibilității 
serviciilor digitale. În plus, statele membre 
ar trebui să pună în aplicare planuri 
naționale operaționale privind internetul de 
mare viteză, orientând fondurile publice 
spre domeniile care nu sunt acoperite 
integral de investiții private în 
infrastructurile pentru internet și să 
promoveze dezvoltarea și utilizarea unor 
servicii online moderne și accesibile.

Or. en

Amendamentul 49
András Gyürk

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La 17 iunie 2010, Consiliul European a 
aprobat Agenda digitală pentru Europa și a 
solicitat tuturor instituțiilor să se angajeze 
la punerea în aplicare integrală a acesteia. 

(3) La 17 iunie 2010, Consiliul European a 
aprobat Agenda digitală pentru Europa și a 
solicitat tuturor instituțiilor să se angajeze 
la punerea în aplicare integrală a acesteia. 
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Agenda digitală își propune să traseze un 
parcurs în scopul de a exploata la 
maximum potențialul social și economic al 
tehnologiilor informației și comunicațiilor, 
în special prin implementarea unor rețele în 
bandă largă de mare viteză, urmărind 
garantarea accesului tuturor europenilor, 
până în 2020, la internet cu viteza de peste 
30 Mbps și depășirea procentului de 50% 
din gospodăriile europene care se abonează 
la conexiuni internet de peste 100 Mbps. 
Agenda digitală își propune să instituie 
unui cadru juridic stabil, care să stimuleze 
investițiile într-o infrastructură pentru 
internet de mare viteză, deschisă și 
competitivă, precum și în serviciile conexe; 
o piață unică veritabilă pentru conținutul și 
serviciile online; un sprijin activ în vederea 
digitalizării bogatului patrimoniu cultural 
european, precum și promovarea accesului 
la internet și adoptarea acestuia de către 
toți, în special prin acțiuni de susținere a 
educației digitale și a accesibilității 
serviciilor digitale. În plus, statele membre 
ar trebui să pună în aplicare planuri 
naționale operaționale privind internetul de 
mare viteză, orientând fondurile publice 
spre domeniile care nu sunt acoperite 
integral de investiții private în 
infrastructurile pentru internet și să 
promoveze dezvoltarea și utilizarea unor 
servicii online moderne și accesibile.

Agenda digitală își propune să traseze un 
parcurs în scopul de a exploata la 
maximum potențialul social și economic al 
tehnologiilor informației și comunicațiilor, 
în special prin implementarea unor rețele în 
bandă largă de mare viteză, urmărind 
garantarea accesului tuturor europenilor, 
până în 2020, la internet cu viteza de peste 
30 Mbps și depășirea procentului de 50 % 
din gospodăriile europene care se abonează 
la conexiuni internet de peste 100 Mbps. 
Agenda digitală își propune să instituie un
cadru juridic stabil, care să stimuleze 
investițiile într-o infrastructură pentru 
internet de mare viteză, deschisă și 
competitivă, precum și în serviciile conexe; 
o piață unică veritabilă pentru conținutul și 
serviciile online; un sprijin activ în vederea 
digitalizării bogatului patrimoniu cultural 
european, precum și promovarea accesului 
la internet și adoptarea acestuia de către 
toți, în special prin acțiuni de susținere a 
alfabetizării digitale și a accesibilității 
serviciilor digitale. În plus, statele membre 
ar trebui să pună în aplicare planuri 
naționale operaționale privind internetul de 
mare viteză, orientând fondurile publice 
spre domeniile care nu sunt acoperite 
integral de investiții private în 
infrastructurile pentru internet și să 
promoveze dezvoltarea și utilizarea unor 
servicii online moderne și accesibile.
Crearea infrastructurilor de internet ar 
trebui să fie promovată în special în 
zonele rurale și cu densitate redusă a 
populației, în care există conexiuni de 
viteză redusă sau nu există niciun fel de 
conexiune la internet.

Or. en

Amendamentul 50
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La 17 iunie 2010, Consiliul European a 
aprobat Agenda digitală pentru Europa și a 
solicitat tuturor instituțiilor să se angajeze 
la punerea în aplicare integrală a acesteia. 
Agenda digitală își propune să traseze un 
parcurs în scopul de a exploata la 
maximum potențialul social și economic al 
tehnologiilor informației și comunicațiilor, 
în special prin implementarea unor rețele în 
bandă largă de mare viteză, urmărind 
garantarea accesului tuturor europenilor, 
până în 2020, la internet cu viteza de peste 
30 Mbps și depășirea procentului de 50% 
din gospodăriile europene care se abonează 
la conexiuni internet de peste 100 Mbps. 
Agenda digitală își propune să instituie 
unui cadru juridic stabil, care să stimuleze 
investițiile într-o infrastructură pentru 
internet de mare viteză, deschisă și 
competitivă, precum și în serviciile conexe; 
o piață unică veritabilă pentru conținutul și 
serviciile online; un sprijin activ în vederea 
digitalizării bogatului patrimoniu cultural 
european, precum și promovarea accesului 
la internet și adoptarea acestuia de către 
toți, în special prin acțiuni de susținere a 
educației digitale și a accesibilității 
serviciilor digitale. În plus, statele membre 
ar trebui să pună în aplicare planuri 
naționale operaționale privind internetul de 
mare viteză, orientând fondurile publice 
spre domeniile care nu sunt acoperite 
integral de investiții private în 
infrastructurile pentru internet și să 
promoveze dezvoltarea și utilizarea unor 
servicii online moderne și accesibile.

(3) La 17 iunie 2010, Consiliul European a 
aprobat Agenda digitală pentru Europa, ca 
urmare a adoptării de către Parlamentul 
European a unei „Noi agende digitale 
pentru Europa: 2015.eu”, și a solicitat 
tuturor instituțiilor să se angajeze la 
punerea în aplicare integrală a acesteia. 
Agenda digitală își propune să traseze un 
parcurs în scopul de a exploata la 
maximum potențialul social și economic al 
tehnologiilor informației și comunicațiilor, 
în special prin implementarea unor rețele în 
bandă largă de mare viteză, urmărind 
garantarea accesului tuturor europenilor, 
până în 2020, la internet cu viteza de peste 
30 Mbps oferit prin diferite tehnologii și 
depășirea procentului de 50 % din 
gospodăriile europene care se abonează la 
conexiuni internet de peste 100 Mbps. 
Agenda digitală își propune să instituie un
cadru juridic stabil, care să stimuleze 
investițiile într-o infrastructură pentru 
internet de mare viteză, deschisă și 
competitivă, precum și în serviciile conexe; 
o piață unică veritabilă pentru conținutul și 
serviciile online; un sprijin activ în vederea 
digitalizării bogatului patrimoniu cultural 
european, precum și promovarea accesului 
la internet și adoptarea acestuia de către 
toți, în special prin acțiuni de susținere a 
alfabetizării digitale și a accesibilității 
serviciilor digitale. În plus, statele membre 
ar trebui să pună în aplicare planuri 
naționale operaționale privind internetul de 
mare viteză, orientând fondurile publice 
spre domeniile care nu sunt acoperite 
integral de investiții private în 
infrastructurile pentru internet și să 
promoveze dezvoltarea și utilizarea unor 
servicii online moderne și accesibile.

Or. en
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Amendamentul 51
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La 17 iunie 2010, Consiliul European a 
aprobat Agenda digitală pentru Europa și a 
solicitat tuturor instituțiilor să se angajeze 
la punerea în aplicare integrală a acesteia. 
Agenda digitală își propune să traseze un 
parcurs în scopul de a exploata la 
maximum potențialul social și economic al 
tehnologiilor informației și comunicațiilor, 
în special prin implementarea unor rețele în 
bandă largă de mare viteză, urmărind 
garantarea accesului tuturor europenilor, 
până în 2020, la internet cu viteza de peste 
30 Mbps și depășirea procentului de 50% 
din gospodăriile europene care se abonează 
la conexiuni internet de peste 100 Mbps. 
Agenda digitală își propune să instituie 
unui cadru juridic stabil, care să stimuleze 
investițiile într-o infrastructură pentru 
internet de mare viteză, deschisă și 
competitivă, precum și în serviciile conexe; 
o piață unică veritabilă pentru conținutul și 
serviciile online; un sprijin activ în vederea 
digitalizării bogatului patrimoniu cultural 
european, precum și promovarea accesului 
la internet și adoptarea acestuia de către 
toți, în special prin acțiuni de susținere a 
educației digitale și a accesibilității 
serviciilor digitale. În plus, statele membre 
ar trebui să pună în aplicare planuri 
naționale operaționale privind internetul de 
mare viteză, orientând fondurile publice 
spre domeniile care nu sunt acoperite 
integral de investiții private în 
infrastructurile pentru internet și să 
promoveze dezvoltarea și utilizarea unor 
servicii online moderne și accesibile.

(3) La 17 iunie 2010, Consiliul European a 
aprobat Agenda digitală pentru Europa și a 
solicitat tuturor instituțiilor să se angajeze 
la punerea în aplicare integrală a acesteia. 
Agenda digitală își propune să traseze un 
parcurs în scopul de a exploata la 
maximum potențialul social și economic al 
tehnologiilor informației și comunicațiilor, 
în special prin implementarea unor rețele în 
bandă largă de mare viteză, urmărind 
garantarea accesului tuturor europenilor, 
până în 2020, la internet cu viteza de peste 
30 Mbps și depășirea procentului de 50 % 
din gospodăriile europene care se abonează 
la conexiuni internet de peste 100 Mbps. 
Agenda digitală își propune să instituie un
cadru juridic stabil, care să stimuleze 
investițiile într-o infrastructură pentru 
internet de mare viteză, deschisă și 
competitivă, precum și în serviciile conexe; 
o piață unică veritabilă pentru conținutul și 
serviciile online; un sprijin activ în vederea 
digitalizării bogatului patrimoniu cultural 
european, precum și promovarea accesului 
la internet și adoptarea acestuia de către 
toți, în special prin acțiuni de susținere a 
alfabetizării digitale și a accesibilității 
serviciilor digitale. În plus, statele membre 
ar trebui să pună în aplicare planuri 
naționale operaționale privind internetul de 
mare viteză, orientând fondurile publice 
spre domeniile care nu sunt acoperite 
integral de investiții private în 
infrastructurile pentru internet și să 
promoveze dezvoltarea și utilizarea unor 
servicii online moderne și accesibile, 
pentru a permite tuturor cetățenilor și 
industriilor europene să beneficieze din
plin de rețele în bandă largă.
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Or. en

Amendamentul 52
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La 17 iunie 2010, Consiliul European a 
aprobat Agenda digitală pentru Europa și a 
solicitat tuturor instituțiilor să se angajeze 
la punerea în aplicare integrală a acesteia. 
Agenda digitală își propune să traseze un 
parcurs în scopul de a exploata la 
maximum potențialul social și economic al 
tehnologiilor informației și comunicațiilor, 
în special prin implementarea unor rețele în 
bandă largă de mare viteză, urmărind 
garantarea accesului tuturor europenilor, 
până în 2020, la internet cu viteza de peste 
30 Mbps și depășirea procentului de 50% 
din gospodăriile europene care se abonează 
la conexiuni internet de peste 100 Mbps. 
Agenda digitală își propune să instituie 
unui cadru juridic stabil, care să stimuleze 
investițiile într-o infrastructură pentru 
internet de mare viteză, deschisă și 
competitivă, precum și în serviciile conexe; 
o piață unică veritabilă pentru conținutul și 
serviciile online; un sprijin activ în vederea 
digitalizării bogatului patrimoniu cultural 
european, precum și promovarea accesului 
la internet și adoptarea acestuia de către 
toți, în special prin acțiuni de susținere a 
educației digitale și a accesibilității 
serviciilor digitale. În plus, statele membre 
ar trebui să pună în aplicare planuri 
naționale operaționale privind internetul de 
mare viteză, orientând fondurile publice 
spre domeniile care nu sunt acoperite 
integral de investiții private în 
infrastructurile pentru internet și să 
promoveze dezvoltarea și utilizarea unor 
servicii online moderne și accesibile.

(3) La 17 iunie 2010, Consiliul European a 
aprobat Agenda digitală pentru Europa și a 
solicitat tuturor instituțiilor să se angajeze 
la punerea în aplicare integrală a acesteia. 
Agenda digitală își propune să traseze un 
parcurs în scopul de a exploata la 
maximum potențialul social și economic al 
tehnologiilor informației și comunicațiilor, 
în special prin implementarea unor rețele 
deschise în bandă largă de mare viteză și 
de foarte mare viteză, urmărind garantarea 
accesului tuturor europenilor, până în 2020, 
la internet cu viteza de peste 30 Mbps și 
depășirea procentului de 50% din 
gospodăriile europene care se abonează la 
conexiuni internet de peste 100 Mbps. 
Agenda digitală își propune să instituie un
cadru juridic stabil, care să stimuleze 
investițiile într-o infrastructură pentru 
internet de mare viteză, deschisă și 
competitivă, precum și în serviciile conexe; 
o piață unică veritabilă pentru conținutul și 
serviciile interoperabile online; un sprijin 
activ în vederea digitalizării bogatului 
patrimoniu cultural european, precum și 
promovarea accesului la internet și 
adoptarea acestuia de către toți, în special 
prin acțiuni de susținere a alfabetizării
digitale și a accesibilității serviciilor 
digitale. În plus, statele membre ar trebui 
să pună în aplicare planuri naționale 
operaționale privind internetul de mare 
viteză, orientând fondurile publice spre 
domeniile care nu sunt acoperite integral 
de investiții private în infrastructurile 
pentru internet și să promoveze dezvoltarea 
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și utilizarea unor servicii online moderne și 
accesibile.

Or. fr

Amendamentul 53
Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La 17 iunie 2010, Consiliul European a 
aprobat Agenda digitală pentru Europa și a 
solicitat tuturor instituțiilor să se angajeze 
la punerea în aplicare integrală a acesteia. 
Agenda digitală își propune să traseze un 
parcurs în scopul de a exploata la 
maximum potențialul social și economic al 
tehnologiilor informației și comunicațiilor, 
în special prin implementarea unor rețele în 
bandă largă de mare viteză, urmărind 
garantarea accesului tuturor europenilor, 
până în 2020, la internet cu viteza de peste 
30 Mbps și depășirea procentului de 50% 
din gospodăriile europene care se abonează 
la conexiuni internet de peste 100 Mbps. 
Agenda digitală își propune să instituie 
unui cadru juridic stabil, care să stimuleze 
investițiile într-o infrastructură pentru 
internet de mare viteză, deschisă și
competitivă, precum și în serviciile conexe; 
o piață unică veritabilă pentru conținutul și 
serviciile online; un sprijin activ în vederea 
digitalizării bogatului patrimoniu cultural 
european, precum și promovarea accesului 
la internet și adoptarea acestuia de către 
toți, în special prin acțiuni de susținere a 
educației digitale și a accesibilității 
serviciilor digitale. În plus, statele membre 
ar trebui să pună în aplicare planuri 
naționale operaționale privind internetul de 
mare viteză, orientând fondurile publice 
spre domeniile care nu sunt acoperite 
integral de investiții private în 

(3) La 17 iunie 2010, Consiliul European a 
aprobat Agenda digitală pentru Europa și a 
solicitat tuturor instituțiilor să se angajeze 
la punerea în aplicare integrală a acesteia. 
Agenda digitală își propune să traseze un 
parcurs în scopul de a exploata la 
maximum potențialul social și economic al 
tehnologiilor informației și comunicațiilor, 
în special prin implementarea unor rețele în 
bandă largă de mare viteză, urmărind 
garantarea accesului tuturor europenilor, 
până în 2020, la internet cu viteza de peste 
30 Mbps și depășirea procentului de 50 % 
din gospodăriile europene care se abonează 
la conexiuni internet de peste 100 Mbps. 
Agenda digitală își propune să instituie un
cadru juridic stabil, care să stimuleze 
investițiile într-o infrastructură pentru 
internet de mare viteză, deschisă,
competitivă și sigură, precum și în 
serviciile conexe; o piață unică veritabilă 
pentru conținutul și serviciile online; un 
sprijin activ în vederea digitalizării 
bogatului patrimoniu cultural european, 
precum și promovarea accesului la internet 
și adoptarea acestuia de către toți, în 
special prin acțiuni de susținere a 
alfabetizării digitale, a educației și a 
accesibilității serviciilor digitale. În plus, 
statele membre ar trebui să pună în aplicare 
planuri naționale operaționale privind 
internetul de mare viteză, orientând 
fondurile publice spre domeniile care nu 
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infrastructurile pentru internet și să 
promoveze dezvoltarea și utilizarea unor 
servicii online moderne și accesibile.

sunt acoperite integral de investiții private 
în infrastructurile pentru internet și să 
promoveze dezvoltarea și utilizarea unor 
servicii online moderne și accesibile.

Or. fr

Justificare

Democratizarea instrumentelor legate de lumea digitală este o etapă necesară, care trebuie 
să fie însoțită de o consolidare a structurilor și a educației în ceea ce privește 
comportamentul digital responsabil.

Amendamentul 54
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În timp ce implementarea 
conexiunilor prin fibră optică și a 
conexiunilor ultrarapide în bandă largă 
în Europa rămâne nesatisfăcătoare, alte 
economii, precum China, Japonia sau 
Coreea de Sud, devin lideri mondiali prin 
furnizarea de servicii la capacitate mult 
mai mare și la viteze egale și mai mari de 
1 Gbps. Investițiile în fibră optică, atât 
pentru FTTH, cât și pentru infrastructura 
pasivă din rețeaua de racordare reprezintă 
un ingredient esențial în cazul în care 
Europa se dorește leagănul unor noi 
inovări, cunoștințe și servicii.

Or. en

Amendamentul 55
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 3 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Pentru a se asigura competitivitatea 
în Uniune și pentru a facilita dezvoltarea 
unei economii a serviciilor de prim rang 
la nivel mondial, obiectivele actuale ale 
agendei digitale ar trebui să fie îndeplinite 
până în 2015, și nu până în 2020.

Or. en

Amendamentul 56
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Obiectivele pentru anul 2020 ar 
trebui revizuite pentru ca Europa să aibă 
cele mai rapide viteze în bandă largă din 
lume și în încercarea de a se asigura că 
până în 2020 toți cetățenii europeni au 
acces la o viteză de 100 Mbps și că 50 % 
din gospodăriile europene au acces la o 
conexiune cu o viteză de 1 Gbps sau mai 
mare. Proiectele eligibile pentru 
finanțare, stabilite în prezentul 
regulament, ar trebui să asigure viteze 
minime de 100 Mbps în zonele rurale și 
1 Gbps în zonele urbane.

Or. en

Amendamentul 57
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor – „Banda largă europeană: o 
investiție într-un promotor digital al 
creșterii” concluzionează că rolul esențial 
al internetului face ca beneficiile la nivelul 
întregii societăți să pară a fi cu mult mai 
mari decât interesele private de a investi în 
rețele mai rapide. Prin urmare, sprijinul 
public în acest domeniu este necesar, dar 
nu ar trebui să denatureze concurența în 
mod necuvenit.

(4) Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor – „Banda largă europeană: o 
investiție într-un promotor digital al 
creșterii” concluzionează că rolul esențial 
al internetului face ca beneficiile la nivelul 
întregii societăți să pară a fi cu mult mai 
mari decât interesele private de a investi în 
rețele mai rapide. Prin urmare, sprijinul 
public în acest domeniu este necesar, 
acordându-se o atenție deosebită 
implementării și, dacă este cazul, 
exploatării publice regionale/locale 
viitoare a infrastructurilor pasive, în cazul 
cărora stimulentele pentru investițiile 
private sunt de regulă slabe și pentru care 
ar trebui să se asigure o concurență 
maximă pentru restul serviciilor din 
lanțul comunicațiilor, de la 
infrastructurile pasive la serviciile online.

Or. en

Justificare

Sprijinul public pentru implementarea și, dacă este cazul, exploatarea publică viitoare a 
infrastructurilor pasive de telecomunicații ar trebui să fie proporțional cu lipsa de stimulente 
pentru o multitudine de investiții private în acest domeniu în vederea reducerii riscurilor 
apariției unor tendințe sau a unor comportamente de monopolizare din partea unora dintre 
operatori, pe baza controlului infrastructurilor esențiale. 

Amendamentul 58
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 

(4) Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
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Regiunilor – „Banda largă europeană: o 
investiție într-un promotor digital al 
creșterii” concluzionează că rolul esențial 
al internetului face ca beneficiile la nivelul 
întregii societăți să pară a fi cu mult mai 
mari decât interesele private de a investi în 
rețele mai rapide. Prin urmare, sprijinul 
public în acest domeniu este necesar, dar 
nu ar trebui să denatureze concurența în 
mod necuvenit.

Regiunilor – „Banda largă europeană: o 
investiție într-un promotor digital al 
creșterii” concluzionează că rolul esențial 
al internetului face ca beneficiile la nivelul 
întregii societăți să pară a fi cu mult mai 
mari decât interesele private de a investi în 
rețele mai rapide. Prin urmare, sprijinul 
public este necesar, orientându-se către 
domenii în care lipsesc inițiativele 
comerciale care să ducă la satisfacerea 
cererii actuale sau a cererii previzionate.
Sprijinul public de orice fel nu ar trebui să 
denatureze concurența, nici să consolideze 
poziția dominantă a unor protagoniști de 
pe piață și nici să stimuleze investițiile 
private.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se sublinieze faptul că sprijinul public ar trebui oferit numai în cazul în care 
există condiții în care se exclud investițiile din sectorul privat Mai mult, pe lângă schimbările 
demografice și urbanizarea ulterioară, sprijinul public pentru investiții ar trebui să țină cont 
în mod egal și de cererea previzionată.

Amendamentul 59
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor – „Banda largă europeană: o 
investiție într-un promotor digital al 
creșterii” concluzionează că rolul esențial 
al internetului face ca beneficiile la nivelul 
întregii societăți să pară a fi cu mult mai 
mari decât interesele private de a investi în 
rețele mai rapide. Prin urmare, sprijinul 
public în acest domeniu este necesar, dar 
nu ar trebui să denatureze concurența în 

(4) Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor – „Banda largă europeană: o 
investiție într-un promotor digital al 
creșterii” concluzionează că rolul esențial 
al internetului face ca beneficiile la nivelul 
întregii societăți să pară a fi cu mult mai 
mari decât interesele private de a investi în 
rețele mai rapide. Sprijinul public pentru 
investiții ar putea fi necesar în vederea 
construirii unor rețele mai rapide, dar 
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mod necuvenit. acesta ar trebui să fie direcționat către 
domenii în care lipsesc stimulentele 
pentru investiții. Prin urmare, sprijinul 
public în aceste zone nu ar trebui să 
denatureze concurența în mod necuvenit, 
să elimine investițiile private sau să 
descurajeze investițiile.

Or. en

Amendamentul 60
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor – „Banda largă europeană: o 
investiție într-un promotor digital al 
creșterii” concluzionează că rolul esențial 
al internetului face ca beneficiile la nivelul 
întregii societăți să pară a fi cu mult mai 
mari decât interesele private de a investi în 
rețele mai rapide. Prin urmare, sprijinul 
public în acest domeniu este necesar, dar 
nu ar trebui să denatureze concurența în 
mod necuvenit.

(4) Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor – „Banda largă europeană: o 
investiție într-un promotor digital al 
creșterii” concluzionează că rolul esențial 
al internetului face ca beneficiile la nivelul 
întregii societăți să pară a fi cu mult mai 
mari decât interesele private de a investi în 
rețele mai rapide. Investițiile publice 
pentru rețele rapide și ultrarapide în 
bandă largă ar trebui direcționate în 
totalitate atât către regiunile cu o 
densitate scăzută a populației, cât și către 
regiunile cu o densitate ridicată a 
populației, în care lipsesc stimulentele 
comerciale pentru investiții. Sprijinul 
public în acest domeniu este necesar, dar 
nu trebuie să denatureze concurența în 
mod necuvenit sau să descurajeze 
investițiile.

Or. en

Amendamentul 61
András Gyürk
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Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor – „Banda largă europeană: o 
investiție într-un promotor digital al 
creșterii” concluzionează că rolul esențial 
al internetului face ca beneficiile la nivelul 
întregii societăți să pară a fi cu mult mai 
mari decât interesele private de a investi în 
rețele mai rapide. Prin urmare, sprijinul 
public în acest domeniu este necesar, dar 
nu ar trebui să denatureze concurența în 
mod necuvenit.

(4) Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor – „Banda largă europeană: o 
investiție într-un promotor digital al 
creșterii” concluzionează că rolul esențial 
al internetului face ca beneficiile la nivelul 
întregii societăți să pară a fi cu mult mai 
mari decât interesele private de a investi în 
rețele mai rapide, în special în zonele 
rurale și cu o densitate scăzută a 
populației. Prin urmare, sprijinul public în 
acest domeniu este necesar, dar nu ar trebui 
să denatureze concurența în mod 
necuvenit.

Or. en

Amendamentul 62
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Banda largă ultrarapidă în regiunile 
cu o densitate ridicată a populației/urbane 
este esențială dacă Europa dorește să 
valorifice la maximum creșterea 
economică semnificativă ce ar putea 
rezulta dintr-o economie modernă a 
internetului. Orașele care pot oferi o 
viteză maximă de conexiune în bandă 
largă vor atrage inovările, investițiile, 
cunoștințele și întreprinderile aducând
beneficii întregii Uniuni. Întrucât 
investițiile private ar trebui să fie în 
continuare principalul generator de 
creștere economică, investițiile publice, în 
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special infrastructura pasivă cu termene 
foarte lungi de efectuare a plăților 
inițiale, ar putea stimula implementarea 
rețelelor ultrarapide în bandă largă care 
oferă viteze de 1 Gbps, cu posibilitatea de 
a crește la 10 Gbps, și în cazul în care nu 
există o justificare clară pentru furnizarea 
unor viteze atât de ridicate.

Or. en

Amendamentul 63
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor „Un buget pentru Europa 2020” 
anunță instituirea mecanismului 
Conectarea Europei, în contextul cadrului 
financiar multianual, în vederea 
întâmpinării necesităților de infrastructură 
în domeniul transportului, energiei, și al 
tehnologiilor informației și comunicațiilor. 
Sinergiile între aceste sectoare, precum și 
cu alte programe de investiții ale Uniunii, 
au un rol-cheie, deoarece provocările sunt 
similare, necesitând soluții pentru 
deblocarea creșterii, combaterea 
fragmentării, sporirea coeziunii și 
favorizarea utilizării unor instrumente 
financiare inovatoare care să remedieze 
disfuncționalitățile pieței precum și 
eliminarea blocajelor care are stau în calea 
finalizării pieței unice digitale.

(5) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor „Un buget pentru Europa 2020” 
anunță instituirea mecanismului 
Conectarea Europei, în contextul cadrului 
financiar multianual, în vederea 
întâmpinării necesităților de infrastructură 
în domeniul transportului, energiei, și al 
tehnologiilor informației și comunicațiilor. 
Sinergiile între aceste sectoare, precum și 
cu alte programe de investiții ale Uniunii, 
au un rol-cheie, deoarece provocările sunt 
similare, necesitând soluții pentru 
deblocarea creșterii, combaterea 
fragmentării, sporirea coeziunii și 
favorizarea utilizării unor instrumente 
financiare inovatoare care să remedieze 
disfuncționalitățile pieței precum și 
eliminarea blocajelor care are stau în calea 
finalizării pieței unice digitale.

Pentru a realiza piața unică online, se 
asigură cooperarea și coordonarea 
strânsă a activităților din cadrul 
programului de instituire a mecanismului 
Conectarea Europei cu măsurile 
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naționale și regionale privind serviciile în 
bandă largă, alături de implementarea 
infrastructurii pentru transport și energie.

Or. en

Amendamentul 64
András Gyürk

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor „Un buget pentru Europa 2020” 
anunță instituirea mecanismului 
Conectarea Europei, în contextul cadrului 
financiar multianual, în vederea 
întâmpinării necesităților de infrastructură 
în domeniul transportului, energiei, și al 
tehnologiilor informației și comunicațiilor. 
Sinergiile între aceste sectoare, precum și 
cu alte programe de investiții ale Uniunii, 
au un rol-cheie, deoarece provocările sunt 
similare, necesitând soluții pentru 
deblocarea creșterii, combaterea 
fragmentării, sporirea coeziunii și 
favorizarea utilizării unor instrumente 
financiare inovatoare care să remedieze 
disfuncționalitățile pieței precum și 
eliminarea blocajelor care are stau în calea 
finalizării pieței unice digitale.

(5) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor „Un buget pentru Europa 2020” 
anunță instituirea mecanismului 
Conectarea Europei, în contextul cadrului 
financiar multianual, în vederea 
întâmpinării necesităților de infrastructură 
în domeniul transportului, energiei, și al 
tehnologiilor informației și comunicațiilor. 
Sinergiile între aceste sectoare, precum și 
cu alte programe de investiții ale Uniunii, 
au un rol-cheie, deoarece provocările sunt 
similare, necesitând soluții pentru 
deblocarea creșterii, combaterea 
fragmentării, sporirea coeziunii, sprijinirea 
accesului răspândit la internet și 
favorizarea utilizării unor instrumente 
financiare inovatoare care să remedieze 
disfuncționalitățile pieței precum și 
eliminarea blocajelor care are stau în calea 
finalizării pieței unice digitale.

Or. en

Amendamentul 65
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Întrucât organismele publice au 
autoritatea de a primi granturi, în timp ce 
instrumentele financiare inovatoare sunt 
orientate mai mult către investitorii 
privați, trebuie să se acorde o atenție 
deosebită în vederea alocării fondurilor 
într-un mod echilibrat.

Or. fr

Amendamentul 66
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Acțiunile în domeniul rețelelor în bandă 
largă vor fi conforme politicilor, 
reglementărilor și orientărilor relevante ale 
Uniunii. Acestea includ un set de norme și 
orientări pentru piețele de telecomunicații, 
în special cadrul de reglementare pentru 
comunicațiile electronice, adoptat în 2009, 
care oferă o abordare coerentă, fiabilă și 
flexibilă a reglementării rețelelor și 
serviciilor de comunicații electronice pe 
piețe aflate într-o evoluție rapidă. Aceste 
norme sunt puse în aplicare de autoritățile 
naționale de reglementare, precum și de 
Organismul autorităților europene de 
reglementare în domeniul comunicațiilor 
electronice (OAREC). Recomandarea 
NGA, adoptată în 2010, își propune să 
favorizeze dezvoltarea pieței unice prin 
creșterea gradului de securitate juridică și 
prin promovarea investițiilor, a concurenței 
și a inovării pe piață în domeniul serviciilor 
în bandă largă, în special în contextul 
tranziției la rețelele de acces de generație 
următoare (next generation access - NGA).

(7) Acțiunile în domeniul rețelelor în bandă 
largă vor fi conforme politicilor, 
reglementărilor și orientărilor relevante ale 
Uniunii. Acestea includ un set de norme și 
orientări pentru piețele de telecomunicații, 
în special cadrul de reglementare pentru 
comunicațiile electronice, adoptat în 2009, 
care oferă o abordare coerentă, fiabilă și 
flexibilă a reglementării rețelelor și 
serviciilor de comunicații electronice pe 
piețe aflate într-o evoluție rapidă. Aceste 
norme sunt puse în aplicare de autoritățile 
naționale de reglementare, precum și de 
Organismul autorităților europene de 
reglementare în domeniul comunicațiilor 
electronice (OAREC). Ele includ, de 
asemenea, „Orientările comunitare 
pentru aplicarea normelor privind 
ajutorul de stat în cazul dezvoltării rapide 
a rețelelor în bandă largă”, care oferă 
îndrumare privind alocarea fondurilor 
publice în proiecte de bandă largă, 
stabilind criterii stricte pentru investirea 
fondurilor publice și pentru notificarea 
proiectelor care trebuie evaluate conform 
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respectivelor orientări. Recomandarea 
NGA, adoptată în 2010, își propune să 
favorizeze dezvoltarea pieței unice prin 
creșterea gradului de securitate juridică și 
prin promovarea investițiilor, a concurenței 
și a inovării pe piață în domeniul serviciilor 
în bandă largă, în special în contextul 
tranziției la rețelele de acces de generație 
următoare (next generation access - NGA).

Or. en

Amendamentul 67
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Resursele financiare disponibile la 
nivel mondial sunt limitate; mecanismul 
Conectarea Europei ar trebui să se axeze 
pe proiectele de interes comun care oferă 
cea mai ridicată valoare adăugată în 
Uniunea Europeană. În sectorul 
telecomunicațiilor, ajutorul financiar ar 
trebui să fie orientat în special către 
proiectele care vor genera cererea de 
bandă largă, inclusiv pentru construirea 
unei infrastructuri europene a serviciilor 
digitale, care ar trebui să stimuleze, în 
schimb, investițiile pentru implementarea 
rețelei în bandă largă.

Or. en

Amendamentul 68
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cadrul unui sistem de piețe deschise 
și competitive, intervenția Uniunii este
necesară în cazul în care există 
disfuncționalități ale pieței care trebuie 
remediate. Furnizând sprijin financiar și 
mobilizând finanțări suplimentare pentru 
proiectele de infrastructură, Uniunea poate 
contribui la crearea și la dezvoltarea unor 
rețele transeuropene în domeniul 
telecomunicațiilor, generând astfel 
beneficii mai importante din punctul de 
vedere al impactului pe piață, al eficienței 
administrative și al utilizării resurselor.

(9) În cadrul unui sistem de piețe deschise 
și competitive, intervenția Uniunii poate fi
necesară în cazul în care există 
disfuncționalități ale pieței care trebuie 
remediate și în cazul în care asigurarea 
unor viteze egale sau mai mari de 
100 Mbps în zonele rurale și de 1 Gbps în 
zonele urbane nu este rentabilă.
Furnizând sprijin financiar și mobilizând 
finanțări suplimentare pentru proiectele de 
infrastructură, Uniunea poate contribui la 
crearea și la dezvoltarea unor rețele 
transeuropene în domeniul 
telecomunicațiilor, generând astfel 
beneficii mai importante din punctul de 
vedere al impactului pe piață, al eficienței 
administrative și al utilizării resurselor.

Or. en

Amendamentul 69
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cadrul unui sistem de piețe deschise 
și competitive, intervenția Uniunii este 
necesară în cazul în care există 
disfuncționalități ale pieței care trebuie 
remediate. Furnizând sprijin financiar și
mobilizând finanțări suplimentare pentru 
proiectele de infrastructură, Uniunea poate 
contribui la crearea și la dezvoltarea unor 
rețele transeuropene în domeniul 
telecomunicațiilor, generând astfel 
beneficii mai importante din punctul de 
vedere al impactului pe piață, al eficienței 
administrative și al utilizării resurselor.

(9) În cadrul unui sistem de piețe deschise 
și competitive, intervenția Uniunii este 
necesară în cazul în care disfuncționalități 
existente și anticipate ale pieței care 
trebuie remediate. Furnizând finanțări 
pentru proiectele de infrastructură, Uniunea 
poate contribui la crearea și la dezvoltarea 
unor rețele transeuropene în domeniul 
telecomunicațiilor, generând astfel 
beneficii mai importante din punctul de 
vedere al impactului pe piață, al eficienței 
administrative și al utilizării resurselor.

Or. en
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Justificare

Este important nu doar să se acorde atenție situației actuale dintr-o anumită regiune, dar să 
se țină cont, de asemenea, de estimările privind evoluțiile viitoare. Dacă, de exemplu, din 
cauza urbanizării viitoare, o anumită regiune prevede o scădere a cererii în viitor, sprijinul 
public pentru investiții ar putea să nu fie adecvat. În mod similar, o regiune urbană care este 
acoperită în prezent ar putea prevedea o cerere crescută în viitor, care ar putea fi satisfăcută 
numai prin intermediul investițiilor realizate în prezent.

Amendamentul 70
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cadrul unui sistem de piețe deschise 
și competitive, intervenția Uniunii este 
necesară în cazul în care există 
disfuncționalități ale pieței care trebuie 
remediate. Furnizând sprijin financiar și 
mobilizând finanțări suplimentare pentru 
proiectele de infrastructură, Uniunea poate 
contribui la crearea și la dezvoltarea unor 
rețele transeuropene în domeniul 
telecomunicațiilor, generând astfel 
beneficii mai importante din punctul de 
vedere al impactului pe piață, al eficienței 
administrative și al utilizării resurselor.

(9) În cadrul unui sistem de piețe deschise 
și competitive, intervenția Uniunii este 
necesară în cazul în care există 
disfuncționalități ale pieței care trebuie 
remediate. Furnizând sprijin financiar, 
securitate juridică și mobilizând finanțări 
suplimentare pentru proiectele de 
infrastructură, Uniunea poate contribui la 
crearea și la dezvoltarea unor rețele 
transeuropene în domeniul
telecomunicațiilor, generând astfel 
beneficii mai importante din punctul de 
vedere al impactului pe piață, al eficienței 
administrative și al utilizării resurselor.

Or. en

Amendamentul 71
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Fondurile publice acordate pentru 
telecomunicațiile în banda largă ar trebui 
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utilizate numai pentru infrastructurile 
deschise concurenței. Numai rețelele care 
sunt deschise concurenței pe baza 
accesului prin intermediul unor terți pot 
furniza servicii competitive rezonabile și 
inovare pentru consumatori și 
întreprinderi.

Or. en

Amendamentul 72
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Autoritățile locale și regionale au un 
rol esențial în promovarea unui dialog 
avizat cu publicul, analizând preocupările 
cetățenilor la nivelul acestora și 
favorizând cooperarea dintre utilizatori și 
producătorii de servicii inovatoare din 
domeniul TIC, la diferite niveluri ale 
guvernului și administrației.

Or. fr

Amendamentul 73
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Pentru finalizarea pieței unice online 
a Uniunii, este foarte importantă 
garantarea capacității consumatorilor de 
a accesa și distribui liber conținut, servicii 
sau aplicații în cadrul unui abonament 
unic de internet. Reamintește, în acest 
context, concluziile OAREC din mai 2012, 
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care arată că cel puțin 20 % dintre 
utilizatorii de internet din Europa sunt 
supuși anumitor restricții în accesarea 
serviciilor VoIP. Deși concurența ar 
trebui să îi disciplineze pe operatori, 
progresele sunt foarte lente, iar rețelelor 
de telecomunicații finanțate din fonduri 
publice în temeiul prezentului regulament 
ar trebui să li se interzică, prin urmate, 
blocarea serviciilor legale.

Or. en

Amendamentul 74
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Implementarea mecanismului de 
interconectare în Europa nu trebuie să 
aducă atingere obiectivelor politicii de 
coeziune; aplicarea măsurilor propuse nu 
trebuie să determine în niciun fel 
creșterea birocrației sau a sarcinii 
administrative; prin urmare, ar trebui să 
existe mai multe informații pentru 
clarificarea modului de utilizare a noilor 
instrumente financiare și a efectului de 
pârghie al acestora, precum și un studiu 
al eficienței instrumentelor.

Or. fr

Amendamentul 75
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Banda largă la viteze superioare aduce 
avantaje economice și sociale substanțiale, 
care nu pot fi înregistrate sau evaluate 
financiar de către investitori. Banda largă 
rapidă și ultrarapidă este o infrastructură 
generică esențială pentru dezvoltarea și 
implementarea serviciilor digitale, care se 
bazează pe disponibilitatea, viteza, 
fiabilitatea și reziliența rețelelor fizice. 
Introducerea și adoptarea unor rețele mai 
rapide deschide drumul spre servicii 
inovatoare în măsură să valorifice aceste 
viteze superioare. Sunt necesare acțiuni la 
nivelul Uniunii pentru a maximiza 
sinergiile și interacțiunile dintre aceste 
două componente ale rețelelor de 
telecomunicații digitale.

(10) Banda largă la viteze superioare aduce 
avantaje economice și sociale substanțiale, 
care nu pot fi înregistrate sau evaluate 
financiar de către investitori. Banda largă 
rapidă și ultrarapidă este o infrastructură 
generică esențială pentru dezvoltarea și 
implementarea serviciilor digitale, care se 
bazează pe disponibilitatea, viteza, 
fiabilitatea și reziliența rețelelor fizice. 
Introducerea și adoptarea unor rețele mai 
rapide deschide drumul spre servicii 
inovatoare în măsură să valorifice aceste 
viteze superioare. Sunt necesare acțiuni la 
nivelul Uniunii pentru a maximiza 
sinergiile și interacțiunile dintre aceste
două componente ale rețelelor de 
telecomunicații digitale și pentru a 
completa măsurile cuprinse în diferite 
programe și inițiative ale Uniunii, cum ar 
fi fondurile structurale și de coeziune, 
evitând, în același timp, suprapunerile sau 
omisiunile, precum și creșterea birocrației 
și a sarcinii administrative.

Or. en

Amendamentul 76
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Banda largă la viteze superioare aduce 
avantaje economice și sociale substanțiale, 
care nu pot fi înregistrate sau evaluate 
financiar de către investitori. Banda largă 
rapidă și ultrarapidă este o infrastructură 
generică esențială pentru dezvoltarea și 
implementarea serviciilor digitale, care se 
bazează pe disponibilitatea, viteza, 
fiabilitatea și reziliența rețelelor fizice. 

(10) Banda largă la viteze superioare aduce 
avantaje economice și sociale substanțiale, 
care nu pot fi înregistrate sau evaluate 
financiar de către investitori. Banda largă 
rapidă și ultrarapidă este o infrastructură 
generică esențială pentru dezvoltarea și 
implementarea serviciilor digitale, care se 
bazează pe disponibilitatea, viteza, 
fiabilitatea și reziliența rețelelor fizice. 
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Introducerea și adoptarea unor rețele mai 
rapide deschide drumul spre servicii 
inovatoare în măsură să valorifice aceste 
viteze superioare. Sunt necesare acțiuni la 
nivelul Uniunii pentru a maximiza
sinergiile și interacțiunile dintre aceste 
două componente ale rețelelor de 
telecomunicații digitale.

Introducerea și adoptarea unor rețele mai 
rapide deschide drumul spre servicii 
inovatoare în măsură să valorifice aceste 
viteze superioare. Acțiunile la nivelul 
Uniunii ar trebui să încerce să maximizeze
sinergiile și interacțiunile dintre aceste 
două componente ale rețelelor de 
telecomunicații digitale.

Or. en

Justificare

Nu este clar de ce acțiunea UE este o condiție necesară pentru maximizarea sinergiilor, dar 
aceasta ar trebui să aibă ca obiectiv clar creșterea acestor sinergii.

Amendamentul 77
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Pe lângă acțiunile care vizează 
rețelele în bandă largă, este foarte 
important să se favorizeze absorbția 
cererii, care va fi esențială pentru 
facilitarea și grăbirea tranziției la rețelele 
ultrarapide în bandă largă în întreaga 
Uniune. Acțiunile care sprijină atât 
entitățile care adoptă de timpuriu 
serviciile ultrarapide, cât și dezvoltarea 
serviciilor digitale inovatoare la nivelul 
Uniunii Europene sunt esențiale pentru 
îndeplinirea obiectivelor agendei digitale.

Or. en

Justificare

Riscul unei disfuncționalități a pieței în implementarea unor infrastructuri cu viteze ridicate 
este legat de cerere, întrucât clienții nu anticipează utilitatea serviciilor care vor fi 
disponibile în viitor și numai după ce un număr suficient de consumatori utilizează noua 
infrastructură. Prin urmare, este foarte important ca entitățile care au adoptat de timpuriu 
aceste servicii să fie sprijinite în vederea intensificării cererii, care va crea un cerc virtuos, și 
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a multiplicării serviciilor transfrontaliere inovatoare.

Amendamentul 78
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Pe lângă acțiunile care vizează 
rețelele în bandă largă, este foarte 
important să se favorizeze absorbția 
cererii, care va fi esențială pentru 
facilitarea și grăbirea tranziției la rețelele 
ultrarapide în bandă largă în întreaga 
Uniune. Acțiunile care sprijină atât 
entitățile care adoptă de timpuriu 
serviciile ultrarapide, cât și dezvoltarea 
serviciilor digitale inovatoare la nivelul 
Uniunii Europene sunt esențiale pentru 
îndeplinirea obiectivelor agendei digitale.

Or. en

Amendamentul 79
Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Implementarea benzii largi ultrarapide 
va aduce beneficii în special 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), 
care de multe ori nu pot beneficia de 
serviciile bazate pe web, precum cele de 
cloud computing, din cauza conectivității și 
vitezei inadecvate ale conexiunilor în 
bandă largă existente. Astfel se va debloca 
potențialul pentru creșteri însemnate de 
productivitate în ceea ce privește IMM-
urile.

(11) Implementarea benzii largi ultrarapide 
trebuie să aducă beneficii în special 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), 
care de multe ori nu pot beneficia de 
serviciile bazate pe web, precum cele de 
cloud computing, din cauza conectivității și 
vitezei inadecvate ale conexiunilor în 
bandă largă existente. Astfel se va debloca 
potențialul pentru creșteri însemnate de 
productivitate în ceea ce privește IMM-
urile.
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Or. fr

Justificare

IMM-urile sunt esențiale pentru dezvoltarea Uniunii Europene. Prin urmare, acestea trebuie 
să fie esențiale și pentru strategia privind dezvoltarea digitală. Astfel, IMM-urile ar trebui să 
reprezinte punctul de referință al inițiativelor și proiectelor, pentru garantarea statutului lor 
de principali beneficiari.

Amendamentul 80
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Prin crearea unor oportunități de 
afaceri, implementarea rețelelor în bandă 
largă și a infrastructurilor de servicii 
digitale vor stimula crearea de locuri de 
muncă în Uniune. Construirea rețelelor în 
bandă largă va avea, de asemenea, un 
efect imediat asupra locurilor de muncă, 
în special în sectorul ingineriei civile.

(12) Unul dintre principalele obiective ale 
implementării rețelelor în bandă largă
trebuie să fie stimularea creării de locuri 
de muncă în Uniune. Trebuie să se acorde 
o atenție deosebită dezvoltării 
cunoștințelor tehnice și ocupării forței de 
muncă în industriile de telecomunicații și 
inginerie civilă. Prin crearea de 
oportunități de investiție, implementarea 
benzii largi și a rețelelor rapide în bandă 
largă va avea nevoie și de îmbunătățirea 
aptitudinilor tehnice, necesare în vederea 
utilizării și întreținerii acestor 
infrastructuri.

Or. fr

Amendamentul 81
Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Prin crearea unor oportunități de 
afaceri, implementarea rețelelor în bandă 
largă și a infrastructurilor de servicii 

(12) Prin crearea unor oportunități de 
afaceri, implementarea rețelelor în bandă 
largă și a infrastructurilor de servicii 



AM\909449RO.doc 33/143 PE494.476v01-00

RO

digitale vor stimula crearea de locuri de 
muncă în Uniune. Construirea rețelelor în 
bandă largă va avea, de asemenea, un efect 
imediat asupra locurilor de muncă, în 
special în sectorul ingineriei civile.

digitale vor stimula crearea de locuri de 
muncă în Uniune. Pentru a atinge acest 
obiectiv, trebuie să se încurajeze crearea 
de programe educaționale și de ucenicie 
în domeniul digital. Construirea rețelelor 
în bandă largă va avea, de asemenea, un 
efect imediat asupra locurilor de muncă, în 
special în sectorul ingineriei civile.

Or. fr

Justificare

Educația în domeniul instrumentelor digitale va deveni o componentă esențială a 
aptitudinilor impuse pe piața locurilor de muncă. În plus, democratizarea instrumentelor 
digitale trebuie să fie însoțită de extinderea educației digitale pentru toți cetățenii, pentru a le 
permite acestora să utilizeze cu competență și în siguranță astfel de instrumente.

Amendamentul 82
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Dezvoltarea benzii largi, a rețelelor 
rapide în bandă largă și a serviciilor 
digitale va accentua necesitatea unor 
standarde tehnice la nivel european. 
Programele de cercetare și dezvoltare și 
monitorizarea sporită a procedurilor de 
standardizare sunt necesare pentru ca 
Europa să joace un rol central în 
industria telecomunicațiilor.

Or. fr

Amendamentul 83
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Internetul de mare viteză este 
important în ceea ce privește 
implementarea unor noi infrastructuri 
tehnologice, care sunt necesare pentru 
asigurarea poziției de lider a UE în 
domeniul științific, tehnologic și 
industrial, precum informatica 
dematerializată („cloud computing”), 
supercomputerele și mediile informatice 
de calcul inteligent.

Or. en

Amendamentul 84
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Până în anul 2015, toate instituțiile 
europene de cercetare și academice ar 
trebui să fie conectate la rețele de Gbps 
foarte rapide, creându-se o rețea intranet
pentru Spațiul european de cercetare, 
care va stimula punerea în rețea a 
activităților de cercetare, partajarea 
online a infrastructurilor și e-știința.

Or. en

Amendamentul 85
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Combinarea noilor oportunități în 
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termeni de infrastructură cu serviciile 
inovatoare și interoperabile ar trebui să 
genereze un cerc virtuos prin stimularea 
cererii tot mai mari de bandă largă de 
mare viteză, la care, în termeni 
comerciali, este recomandabil să se 
răspundă.

Or. fr

Amendamentul 86
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Dezvoltarea rețelelor în bandă largă și 
a infrastructurilor de servicii digitale va 
contribui la obiectivul Uniunii de reducere 
a emisiilor de gaze cu efect de seră, 
permițând adoptarea unor soluții eficiente 
din punct de vedere energetic în multe 
sectoare ale economiei europene. Acest 
efect pozitiv va fi limitat, însă numai într-o 
anumită măsură, de cererea crescândă de 
energie și de resurse antrenată, în principal, 
de construirea rețelelor în bandă largă și de 
funcționarea infrastructurilor de servicii 
digitale.

(13) Dezvoltarea rețelelor în bandă largă și 
a infrastructurilor de servicii digitale va 
contribui la obiectivul Uniunii de reducere 
a emisiilor de gaze cu efect de seră, 
permițând adoptarea unor soluții eficiente 
din punct de vedere energetic în multe 
sectoare ale economiei europene. Acest 
efect pozitiv va fi limitat, însă numai într-o 
anumită măsură, de cererea crescândă de 
energie și de resurse antrenată, în principal, 
de construirea rețelelor în bandă largă și de 
funcționarea infrastructurilor de servicii 
digitale. Sinergiile dintre dezvoltarea, 
implementarea și întreținerea 
infrastructurilor de telecomunicații și 
energie vor juca un rol important pentru 
îndeplinirea obiectivelor Uniunii privind 
eficiența energetică.

Or. en

Amendamentul 87
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Dezvoltarea rețelelor în bandă largă și 
a infrastructurilor de servicii digitale va 
contribui la obiectivul Uniunii de reducere 
a emisiilor de gaze cu efect de seră, 
permițând adoptarea unor soluții eficiente 
din punct de vedere energetic în multe 
sectoare ale economiei europene. Acest 
efect pozitiv va fi limitat, însă numai într-
o anumită măsură, de cererea crescândă 
de energie și de resurse antrenată, în 
principal, de construirea rețelelor în bandă 
largă și de funcționarea infrastructurilor de 
servicii digitale.

(13) Dezvoltarea rețelelor în bandă largă și 
a infrastructurilor de servicii digitale va 
contribui la obiectivul Uniunii de reducere 
a emisiilor de gaze cu efect de seră, 
permițând adoptarea unor soluții eficiente 
din punct de vedere energetic în multe 
sectoare ale economiei europene. Acest 
efect pozitiv contrabalansează cererea 
crescândă de energie și de resurse 
antrenată, în principal, de construirea 
rețelelor în bandă largă și de funcționarea 
infrastructurilor de servicii digitale.

Or. en

Justificare

Studiile au demonstrat că serviciile prestate pe internet, precum cloud computing, au o mai 
bună eficiență energetică în comparație cu instalațiile individuale de echipamente 
informatice din companii. Mai mult, servicii noi, precum contorizarea inteligentă, vor spori 
ulterior eficiența energetică.

Amendamentul 88
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Interoperabilitatea rețelelor în bandă 
largă și a infrastructurii de comunicații 
digitale asociate rețelelor de energie 
creează un sistem convergent de 
comunicații care permite implementarea 
unor rețele digitale eficiente din punct de 
vedere energetic, fiabile și rentabile. În 
plus, convergența nu va însemna numai 
conectivitate, ci va permite furnizorilor de 
energie și celor de servicii de 
telecomunicații să furnizeze pachete 
integrate de servicii de energie și 

(14) Este necesară promovarea de 
urgență, într-un mod fiabil, rentabil și 
eficient din punctul de vedere al 
consumului de energie, a 
interoperabilității rețelelor în bandă largă 
și a infrastructurii de comunicații digitale 
asociate cu rețele de energie care permit o 
reală convergență în implementarea unor 
rețele digitale. În plus, convergența nu 
trebuie să însemne numai conectivitate, 
permițând furnizorilor de energie și celor 
de servicii de telecomunicații să furnizeze 
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telecomunicații. servicii de energie și telecomunicații.

Or. en

Amendamentul 89
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Este necesar să se culeagă 
informații și date statistice cu privire la 
lucrările publice care vor fi utilizate, 
parțial sau în totalitate, să se instaleze 
rețele de nouă generație și să se 
stabilească o bază de date pentru 
monitorizarea acestor lucrări și pentru 
crearea unui registru european pentru 
rețelele de telecomunicații și, acolo unde 
este posibil, să se suplimenteze aceste 
informații cu detalii similare privind 
rețelele de transport și energie.

Or. fr

Amendamentul 90
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Dezvoltarea, implementarea și 
furnizarea pe termen lung de servicii 
interoperabile de e-Guvernare 
transfrontaliere îmbunătățesc funcționarea 
pieței unice. Este recunoscut faptul că 
guvernele furnizează servicii publice 
online care contribuie la sporirea eficienței 
și eficacității sectorului public și a celui 
privat.

(15) Dezvoltarea, implementarea și 
furnizarea pe termen lung de servicii 
interoperabile de e-Guvernare 
transfrontaliere îmbunătățesc funcționarea 
pieței unice. Este recunoscut faptul că 
guvernele furnizează servicii publice 
online care contribuie la sporirea eficienței 
și eficacității sectorului public și a celui 
privat. Sprijinul din fonduri publice 
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pentru continuarea dezvoltării 
respectivelor servicii nu numai că va 
consolida piața unică, dar va stimula 
competențele digitale și cererea pentru 
rețelele NGA (rețelele de acces de 
generație următoare), întărind astfel 
argumentele în favoarea investițiilor 
publice și private în proiecte de 
infrastructură în anumite zone.

Or. en

Amendamentul 91
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Disponibilitatea infrastructurilor de 
mare viteză pentru telecomunicații nu este 
eficientă fără disponibilitatea conținutului 
digital multilingv cu relevanță și calitate 
ridicate și a serviciilor digitale, care ar fi 
oferite prin intermediul infrastructurilor 
și care ar forma un ecosistem digital 
atractiv pentru cetățenii europeni. Prin 
urmare, este esențială promovarea 
dezvoltării de către statele membre a 
serviciilor administrative, democratice, 
educaționale și de sănătate online, care 
vor spori cererea de bandă largă, 
necesitatea de competențe digitale și 
dezvoltarea economiei digitale.

Or. en

Amendamentul 92
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 2 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) Rolul competențelor digitale și 
utilizarea TIC în educație sunt 
indispensabile pentru Uniune în vederea 
îndeplinirii obiectivelor sale politice. 
Alfabetizarea tehnologică este nu doar un 
obiectiv, ci și un instrument esențial 
pentru învățarea pe tot parcursul vieții,
pentru coeziunea socială și pentru 
creșterea socială și economică.

Or. en

Amendamentul 93
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Sporirea și păstrarea accesului la 
conținutul și datele culturale bogate și 
diverse ale Europei, deținute de organe din 
sectorul public, precum și oferirea acestora 
spre reutilizare, cu respectarea deplină a 
drepturilor de autor și a drepturilor conexe, 
vor hrăni creativitatea și vor stimula 
inovarea și antreprenoriatul. Accesul fără 
îngrădire la resursele multilingve 
reutilizabile va contribui la depășirea 
barierelor lingvistice, care subminează 
piața internă a serviciilor online și 
limitează accesul la cunoaștere.

(18) Sporirea și păstrarea accesului la 
conținutul și datele culturale bogate și 
diverse ale Europei, deținute de organe din 
sectorul public, precum și oferirea acestora 
spre reutilizare, cu respectarea deplină a 
drepturilor de autor și a drepturilor conexe, 
vor hrăni creativitatea și vor stimula 
inovarea și antreprenoriatul. Accesul fără 
îngrădire la resursele multilingve 
reutilizabile va contribui la depășirea
barierelor lingvistice, care subminează 
piața internă a serviciilor online și 
limitează accesul la cunoaștere. Sporirea 
accesului la resursele educaționale 
electronice în Europa, odată cu 
stimularea cooperării și a parteneriatelor 
dintre instituțiile educaționale, studenți și 
profesori, ar reprezenta un mod rentabil 
de sporire a calității educației și de 
consolidare a coeziunii europene.

Or. en



PE494.476v01-00 40/143 AM\909449RO.doc

RO

Justificare

Acest amendament este legat de un amendament din anexa care introduce o propunere 
privind Platforma europeană pentru accesarea resurselor educaționale. 

Amendamentul 94
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Sporirea și păstrarea accesului la 
conținutul și datele culturale bogate și 
diverse ale Europei, deținute de organe din 
sectorul public, precum și oferirea acestora 
spre reutilizare, cu respectarea deplină a 
drepturilor de autor și a drepturilor conexe, 
vor hrăni creativitatea și vor stimula 
inovarea și antreprenoriatul. Accesul fără 
îngrădire la resursele multilingve 
reutilizabile va contribui la depășirea 
barierelor lingvistice, care subminează 
piața internă a serviciilor online și 
limitează accesul la cunoaștere.

(18) Sporirea și păstrarea accesului la 
conținutul și datele culturale bogate și 
diverse ale Europei, deținute de organe din 
sectorul public, precum și oferirea acestora 
spre reutilizare, cu respectarea deplină a 
drepturilor de autor și a drepturilor conexe, 
vor hrăni creativitatea și vor stimula 
inovarea și antreprenoriatul. În acest 
context, ar trebui să se sprijine puternic 
biblioteca digitală europeană, ca proiect 
emblematic pentru conservarea 
patrimoniului cultural european și pentru 
promovarea utilizării inovatoare a 
resurselor culturale digitale. Accesul fără 
îngrădire la resursele multilingve 
reutilizabile va contribui la depășirea 
barierelor lingvistice, care subminează 
piața internă a serviciilor online și 
limitează accesul la cunoaștere.

Or. en

Amendamentul 95
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Sporirea și păstrarea accesului la (18) Sporirea și păstrarea accesului la 
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conținutul și datele culturale bogate și 
diverse ale Europei, deținute de organe din 
sectorul public, precum și oferirea acestora 
spre reutilizare, cu respectarea deplină a 
drepturilor de autor și a drepturilor conexe, 
vor hrăni creativitatea și vor stimula 
inovarea și antreprenoriatul. Accesul fără 
îngrădire la resursele multilingve 
reutilizabile va contribui la depășirea 
barierelor lingvistice, care subminează 
piața internă a serviciilor online și 
limitează accesul la cunoaștere.

conținutul și datele culturale bogate și 
diverse ale Europei, deținute de organe din 
sectorul public, precum și oferirea acestora 
spre reutilizare, cu respectarea deplină a 
dreptului la viața privată, a protecției 
datelor personale, a drepturilor de autor și 
a drepturilor conexe, vor hrăni creativitatea 
și vor stimula inovarea și antreprenoriatul. 
Accesul fără îngrădire la resursele 
multilingve reutilizabile va contribui la 
depășirea barierelor lingvistice, care 
subminează piața internă a serviciilor 
online și limitează accesul la cunoaștere.

Or. fr

Amendamentul 96
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În domeniul siguranței și securității, o 
platformă la scara UE de partajare a 
resurselor, a sistemelor de informații și a 
instrumentelor software care promovează 
siguranța online va contribui la crearea 
unui mediu online mai sigur pentru copii.
Infrastructura va permite funcționarea 
unor centre care să prelucreze mii de 
cereri și de alerte anual în toată Europa.
Infrastructurile critice de informații vor 
spori capacitățile la scara UE legate de 
pregătire, de schimbul de informații, de 
coordonare și de răspuns la amenințările 
crescânde la adresa securității informatice.

(19) În domeniul siguranței și securității, 
infrastructurile critice de informații vor 
spori capacitățile la scara UE legate de 
pregătire, de schimbul de informații, de 
coordonare și de răspuns la amenințările 
crescânde la adresa securității informatice.

Or. en

Amendamentul 97
Ioannis A. Tsoukalas
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Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În domeniul siguranței și securității, o 
platformă la scara UE de partajare a 
resurselor, a sistemelor de informații și a 
instrumentelor software care promovează 
siguranța online va contribui la crearea 
unui mediu online mai sigur pentru copii. 
Infrastructura va permite funcționarea unor 
centre care să prelucreze mii de cereri și de 
alerte anual în toată Europa. 
Infrastructurile critice de informații vor 
spori capacitățile la scara UE legate de 
pregătire, de schimbul de informații, de 
coordonare și de răspuns la amenințările 
crescânde la adresa securității informatice.

(19) În domeniul siguranței și securității, o 
platformă la scara UE de partajare a 
resurselor, a sistemelor de informații și a 
instrumentelor software care promovează 
siguranța online va contribui la crearea 
unui mediu online mai sigur pentru copii. 
Infrastructura va permite funcționarea unor 
centre care să prelucreze mii de cereri și de 
alerte anual în toată Europa. 
Infrastructurile critice de informații vor 
spori capacitățile la scara UE legate de 
pregătire, de schimbul de informații, de 
coordonare și de răspuns la amenințările 
crescânde la adresa securității informatice.
În acest sens, rolul Agenției Europene 
pentru Securitatea Rețelelor Informatice 
și a Datelor (ENISA) este indispensabil 
pentru garantarea siguranței, securității și 
încrederii pe piața unică online 
europeană; ENISA ar trebui să fie 
consolidată, pentru a avea capacitatea de 
a sprijini în mod eficient statele membre 
în dezvoltarea de politici coerente și de 
competențe solide pentru un mediu digital 
european sigur.

Or. en

Amendamentul 98
Rachida Dati

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În domeniul siguranței și securității, o 
platformă la scara UE de partajare a 
resurselor, a sistemelor de informații și a 
instrumentelor software care promovează 
siguranța online va contribui la crearea 

(19) În domeniul siguranței și securității, o 
platformă la scara UE de partajare a 
resurselor, a sistemelor de informații și a 
instrumentelor software care promovează 
siguranța online va contribui la crearea 
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unui mediu online mai sigur pentru copii. 
Infrastructura va permite funcționarea unor 
centre care să prelucreze mii de cereri și de 
alerte anual în toată Europa. 
Infrastructurile critice de informații vor 
spori capacitățile la scara UE legate de 
pregătire, de schimbul de informații, de 
coordonare și de răspuns la amenințările 
crescânde la adresa securității informatice.

unui mediu online mai sigur pentru toți 
cetățenii și în special pentru copii. 
Infrastructura va permite funcționarea unor 
centre care să prelucreze mii de cereri și de 
alerte anual în toată Europa. 
Infrastructurile critice de informații vor 
spori capacitățile la scara UE legate de 
pregătire, de schimbul de informații, de 
coordonare și de răspuns la amenințările 
crescânde la adresa securității informatice.
Există nevoia de a promova crearea și 
dezvoltarea unor programe educaționale 
și de sensibilizare a publicului în 
domeniul securității cibernetice.

Or. fr

Justificare

În cazul în care toți cetățenii au acces la internet, trebuie să se acorde atenție educației 
privind utilizarea internetului, pentru ca aceasta să se facă cu competență și în siguranță.

Amendamentul 99
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În domeniul siguranței și securității, o 
platformă la scara UE de partajare a 
resurselor, a sistemelor de informații și a 
instrumentelor software care promovează 
siguranța online va contribui la crearea 
unui mediu online mai sigur pentru copii. 
Infrastructura va permite funcționarea unor 
centre care să prelucreze mii de cereri și de 
alerte anual în toată Europa. 
Infrastructurile critice de informații vor
spori capacitățile la scara UE legate de 
pregătire, de schimbul de informații, de 
coordonare și de răspuns la amenințările 
crescânde la adresa securității informatice.

(19) În domeniul siguranței și securității, o 
platformă la scara UE de partajare a 
resurselor, a sistemelor de informații și a 
instrumentelor software care promovează 
siguranța online va contribui la crearea 
unui mediu online mai sigur pentru copii. 
Infrastructura va permite funcționarea unor 
centre care să prelucreze mii de cereri și de 
alerte anual în toată Europa. Un proiect 
pentru infrastructuri critice de informații 
va spori capacitățile la scara UE legate de 
pregătire, de schimbul de informații, de 
coordonare și de răspuns la amenințările 
crescânde la adresa securității informatice.

Or. en
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Amendamentul 100
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Ar trebui stabilite cerințe privind 
securitatea pentru a asigura niveluri 
optime de confidențialitate și de protecție 
a datelor cu caracter personal și pentru a 
preveni orice tip de urmărire neautorizată 
a informațiilor cu caracter personal și 
orice tip de abuz.

Or. en

Amendamentul 101
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Se preconizează apariția unor aplicații 
inovatoare de factură comercială care să 
ruleze pe infrastructurile de servicii
digitale. Analiza și testarea acestora poate 
fi cofinanțată în cadrul proiectelor de 
cercetare și inovare incluse în Programul 
Orizont 2020, iar implementarea acestora 
în cadrul politicii de coeziune.

(20) Se preconizează apariția unor aplicații 
inovatoare de factură comercială, socială și 
educațională care să ruleze pe 
infrastructurile de servicii digitale. Analiza 
și testarea acestora poate fi cofinanțată în 
cadrul proiectelor de cercetare și inovare 
incluse în Programul Orizont 2020, iar 
implementarea acestora în cadrul politicii 
de coeziune.

Or. en

Amendamentul 102
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Criteriile pentru identificarea 
proiectelor de interes comun ar trebui să 
fie stabilite, detaliate și ar trebui să se 
asigure că soluțiile sunt neutre din punct 
de vedere tehnologic. Resursele financiare 
ar trebui să fie alocate pentru soluții care 
se bazează pe rețele deschise și care oferă 
acces liber și nelimitat fără discriminare. 

Or. pl

Amendamentul 103
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În vederea urmăririi evoluțiilor din 
domeniul tehnologiilor informației și 
comunicațiilor, competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui delegată Comisiei în 
ceea ce privește modificarea conținutului 
anexei la prezentul regulament. 
Desfășurarea de către Comisie a unor 
consultări adecvate în cadrul lucrărilor 
pregătitoare, inclusiv la nivel de experți, 
este deosebit de importantă. Obiectivul 
acestei delegări este de a se lua în 
considerație evoluțiile recente ale 
tehnologiei și ale pieței, noile priorități 
politice sau oportunitățile de exploatare a 
sinergiilor dintre diferite infrastructuri, 
inclusiv cele din domeniul transportului și 
energiei. Domeniul de aplicare al delegării 
este limitat la modificarea descrierii 
proiectelor de interes comun, la adăugarea 
unui proiect de interes comun sau la 

(21) În vederea urmăririi evoluțiilor din 
domeniul tehnologiilor informației și 
comunicațiilor, competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui delegată Comisiei în 
ceea ce privește modificarea conținutului 
anexei la prezentul regulament. 
Desfășurarea de către Comisie a unor 
consultări adecvate în cadrul lucrărilor 
pregătitoare, inclusiv la nivel de experți, 
este deosebit de importantă. Obiectivul 
acestei delegări este de a se lua în 
considerație evoluțiile recente ale 
tehnologiei și ale pieței, noile priorități 
politice sau oportunitățile de exploatare a 
sinergiilor dintre diferite infrastructuri, 
inclusiv cele din domeniul transportului și 
energiei. Domeniul de aplicare a delegării 
este limitat la modificarea descrierii 
proiectelor de interes comun, la adăugarea 
unui proiect de interes comun sau la 
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eliminarea unui proiect de interes comun 
care nu mai este de actualitate în virtutea 
unor criterii prestabilite, clare și 
transparente.

eliminarea unui proiect de interes comun 
care nu mai este de actualitate în virtutea 
unor criterii prestabilite, clare și 
transparente. Astfel de măsuri nu ar trebui 
să pună în pericol securitatea juridică sau 
investițională de pe această piață, prin 
modificarea și eliminarea proiectelor pe 
termen scurt. Comisia ar trebui să 
informeze Parlamentul European în 
prealabil, în cazul în care adaugă sau 
elimină proiecte de interes comun.

Or. en

Amendamentul 104
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În vederea urmăririi evoluțiilor din 
domeniul tehnologiilor informației și 
comunicațiilor, competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui delegată Comisiei în 
ceea ce privește modificarea conținutului 
anexei la prezentul regulament. 
Desfășurarea de către Comisie a unor 
consultări adecvate în cadrul lucrărilor 
pregătitoare, inclusiv la nivel de experți, 
este deosebit de importantă. Obiectivul 
acestei delegări este de a se lua în 
considerație evoluțiile recente ale 
tehnologiei și ale pieței, noile priorități 
politice sau oportunitățile de exploatare a 
sinergiilor dintre diferite infrastructuri, 
inclusiv cele din domeniul transportului și 
energiei. Domeniul de aplicare al delegării 
este limitat la modificarea descrierii 
proiectelor de interes comun, la adăugarea 
unui proiect de interes comun sau la 
eliminarea unui proiect de interes comun 
care nu mai este de actualitate în virtutea 

(21) În vederea urmăririi evoluțiilor din 
domeniul tehnologiilor informației și 
comunicațiilor, competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui delegată Comisiei în 
ceea ce privește modificarea conținutului 
anexei la prezentul regulament. 
Desfășurarea de către Comisie a unor 
consultări adecvate în cadrul lucrărilor 
pregătitoare, inclusiv la nivel de experți, 
este deosebit de importantă. Obiectivul 
acestei delegări este de a se lua în 
considerație evoluțiile recente ale 
tehnologiei și ale pieței, noile priorități 
politice sau oportunitățile de exploatare a 
sinergiilor dintre diferite infrastructuri, 
inclusiv cele din domeniul transportului și 
energiei. Domeniul de aplicare a delegării 
este limitat la modificarea descrierii 
proiectelor de interes comun, la adăugarea 
unui proiect de interes comun sau la 
eliminarea unui proiect de interes comun 
care nu mai este de actualitate în virtutea 
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unor criterii prestabilite, clare și 
transparente.

unor criterii prestabilite, clare și 
transparente și asigură, prin urmare, 
securitatea juridică și investițională.

Or. en

Amendamentul 105
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În vederea urmăririi evoluțiilor din 
domeniul tehnologiilor informației și 
comunicațiilor, competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui delegată Comisiei în 
ceea ce privește modificarea conținutului 
anexei la prezentul regulament. 
Desfășurarea de către Comisie a unor 
consultări adecvate în cadrul lucrărilor 
pregătitoare, inclusiv la nivel de experți, 
este deosebit de importantă. Obiectivul 
acestei delegări este de a se lua în 
considerație evoluțiile recente ale 
tehnologiei și ale pieței, noile priorități 
politice sau oportunitățile de exploatare a 
sinergiilor dintre diferite infrastructuri, 
inclusiv cele din domeniul transportului și 
energiei. Domeniul de aplicare al delegării 
este limitat la modificarea descrierii 
proiectelor de interes comun, la adăugarea 
unui proiect de interes comun sau la 
eliminarea unui proiect de interes comun 
care nu mai este de actualitate în virtutea 
unor criterii prestabilite, clare și 
transparente.

(21) În vederea urmăririi evoluțiilor din 
domeniul tehnologiilor informației și 
comunicațiilor, competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui delegată Comisiei în 
ceea ce privește modificarea conținutului 
anexei la prezentul regulament. 
Desfășurarea de către Comisie a unor 
consultări adecvate în cadrul lucrărilor 
pregătitoare, inclusiv la nivel de experți, 
este deosebit de importantă. Obiectivul 
acestei delegări este de a se lua în 
considerație evoluțiile recente ale 
tehnologiei și ale pieței, noile priorități 
politice sau oportunitățile de exploatare a 
sinergiilor dintre diferite infrastructuri, 
inclusiv cele din domeniul transportului și 
energiei. Domeniul de aplicare a delegării 
este limitat la modificarea descrierii 
proiectelor de interes comun, la adăugarea 
unui proiect de interes comun sau la 
eliminarea unui proiect de interes comun 
care nu mai este de actualitate în virtutea 
unor criterii prestabilite, clare și 
transparente, ținând seama de securitatea 
investițională pentru operatorii de pe 
piață.

Or. en
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Amendamentul 106
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În vederea urmăririi evoluțiilor din 
domeniul tehnologiilor informației și 
comunicațiilor, competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui delegată Comisiei în 
ceea ce privește modificarea conținutului 
anexei la prezentul regulament. 
Desfășurarea de către Comisie a unor 
consultări adecvate în cadrul lucrărilor 
pregătitoare, inclusiv la nivel de experți, 
este deosebit de importantă. Obiectivul 
acestei delegări este de a se lua în 
considerație evoluțiile recente ale 
tehnologiei și ale pieței, noile priorități 
politice sau oportunitățile de exploatare a 
sinergiilor dintre diferite infrastructuri, 
inclusiv cele din domeniul transportului și 
energiei. Domeniul de aplicare al delegării 
este limitat la modificarea descrierii 
proiectelor de interes comun, la adăugarea 
unui proiect de interes comun sau la 
eliminarea unui proiect de interes comun 
care nu mai este de actualitate în virtutea 
unor criterii prestabilite, clare și 
transparente.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Amendamentul 107
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Comisia, în momentul pregătirii și al (22) Comisia, în momentul pregătirii și al 
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elaborării actelor delegate, ar trebui să 
garanteze transmiterea simultană, promptă 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și către Consiliu.

elaborării actelor delegate, ar trebui să 
garanteze transmiterea simultană, promptă 
și adecvată a informațiilor relevante către 
Parlamentul European și către Consiliu.

Or. en

Amendamentul 108
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește orientări în 
vederea determinării rețelelor de 
telecomunicații transeuropene care vor 
beneficia de sprijin în conformitate cu 
Regulamentul XXX (Regulamentul CEF) 
în vederea dezvoltării, punerii în aplicare, 
implementării, interconectării și a realizării 
interoperabilității acestora.

Prezentul regulament stabilește orientări în 
vederea determinării rețelelor de 
telecomunicații transeuropene care vor 
beneficia de sprijin în conformitate cu 
Regulamentul XXX (Regulamentul CEF) 
în vederea dezvoltării, punerii în aplicare, 
implementării, interconectării și a realizării 
interoperabilității acestora.

Un astfel de sprijin se va concentra 
asupra acțiunilor necesare pentru 
evitarea unei disfuncționalități a pieței și 
pentru conformarea cu politicile, 
regulamentele și orientările relevante ale 
Uniunii, precum orientările comunitare 
pentru aplicarea normelor privind 
ajutorul de stat în cazul dezvoltării 
rețelelor în bandă largă.

Or. en

Justificare

Este necesar să amintim ca principiu că sprijinul public trebuie considerat ca o completare la 
inițiativele publice și, astfel, nu va trebui să elimine investițiile private, în special în ceea ce 
privește implementarea rețelelor ultrarapide în bandă largă.

Amendamentul 109
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. contribuie la îmbunătățirea vieții de zi cu 
zi a cetățenilor, a întreprinderilor și a 
guvernelor prin promovarea interconectării 
și a interoperabilității rețelelor naționale de 
telecomunicații, precum și a accesului la 
aceste rețele.

2. contribuie la îmbunătățirea vieții de zi cu 
zi a cetățenilor, a întreprinderilor și a 
guvernelor prin promovarea rețelelor de 
bandă largă, a interconectării și a 
interoperabilității rețelelor locale, 
regionale și naționale de telecomunicații, 
precum și a accesului nediscriminatoriu la 
aceste rețele și asigură incluziunea 
digitală;

Or. ro

Amendamentul 110
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. contribuie la îmbunătățirea vieții de zi cu 
zi a cetățenilor, a întreprinderilor și a 
guvernelor prin promovarea interconectării 
și a interoperabilității rețelelor naționale de 
telecomunicații, precum și a accesului la 
aceste rețele.

2. contribuie la îmbunătățirea vieții de zi cu 
zi a cetățenilor, a întreprinderilor și a 
guvernelor prin promovarea interconectării 
și a interoperabilității rețelelor naționale de 
telecomunicații, precum și a accesului 
deschis și nediscriminatoriu la aceste 
rețele;

Or. en

Amendamentul 111
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. contribuie la îmbunătățirea vieții de zi cu 2. contribuie la îmbunătățirea vieții de zi cu 
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zi a cetățenilor, a întreprinderilor și a 
guvernelor prin promovarea interconectării 
și a interoperabilității rețelelor naționale de 
telecomunicații, precum și a accesului la 
aceste rețele.

zi a cetățenilor, a întreprinderilor și a 
guvernelor prin promovarea interconectării 
și a interoperabilității rețelelor naționale, 
regionale și locale de telecomunicații, 
precum și a accesului la aceste rețele;

Or. en

Amendamentul 112
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. stimulează implementarea la scară 
europeană a rețelelor în bandă largă rapide 
și ultrarapide care, la rândul lor, facilitează 
dezvoltarea și implementarea serviciilor 
digitale transeuropene.

3. stimulează implementarea la scară 
europeană a rețelelor în bandă largă rapide 
și ultrarapide în conformitate cu principiul 
neutralității tehnologice, utilizând, dintre 
tipurile de tehnologie disponibile, pe cele 
care sunt cele mai adecvate pentru 
îndeplinirea obiectivelor agendei digitale, 
care, la rândul lor, facilitează dezvoltarea și 
implementarea serviciilor digitale 
transeuropene, precum și potențialul 
competitiv al industriei europene;

Or. en

Amendamentul 113
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. stimulează implementarea la scară 
europeană a rețelelor în bandă largă 
rapide și ultrarapide care, la rândul lor, 
facilitează dezvoltarea și implementarea 
serviciilor digitale transeuropene.

3. stimulează, pe baza principiului 
neutralității tehnologice, dezvoltarea și 
implementarea serviciilor digitale 
transeuropene, care, la rândul lor, vor 
genera cererea necesară pentru 
implementarea la nivel european a 
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rețelelor rapide și ultrarapide în bandă 
largă;

Or. en

Justificare

Demand generating projects should be the driver to broadband deployment. Therefore 
priority should be given to setting up a EU digital service infrastructure, trans-European 
high-speed backbone connections for public administrations, cross–border delivery of 
eGovernment services; enabling access to public sector information, including digital 
resources of European heritage, and smart energy services. Public funding should be 
technologically neutral and not favour certain technologies. Ultimately, markets should 
decide which are the best, most cost-efficient technologies to satisfy demand.

Amendamentul 114
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. stimulează implementarea la scară 
europeană a rețelelor în bandă largă rapide 
și ultrarapide care, la rândul lor, facilitează 
dezvoltarea și implementarea serviciilor 
digitale transeuropene.

3. stimulează implementarea la scară 
europeană a rețelelor în bandă largă rapide 
și ultrarapide care, la rândul lor, facilitează 
dezvoltarea și implementarea serviciilor 
digitale transeuropene, în special în 
regiunile rurale și în cele cu o densitate 
redusă a populației, în care investițiile 
private nu sunt viabile din punct de vedere 
comercial;

Or. en

Amendamentul 115
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. stimulează implementarea la scară 3. stimulează implementarea la scară 
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europeană a rețelelor în bandă largă rapide 
și ultrarapide care, la rândul lor, facilitează 
dezvoltarea și implementarea serviciilor 
digitale transeuropene.

europeană a rețelelor în bandă largă rapide 
și ultrarapide, în conformitate cu 
principiul neutralității tehnologice, care, 
la rândul lor, facilitează dezvoltarea și 
implementarea serviciilor digitale 
transeuropene;

Or. en

Amendamentul 116
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. stimulează implementarea la scară 
europeană a rețelelor în bandă largă rapide 
și ultrarapide care, la rândul lor, facilitează 
dezvoltarea și implementarea serviciilor 
digitale transeuropene.

3. stimulează implementarea la scară 
europeană a rețelelor în bandă largă rapide 
și ultrarapide, în conformitate cu 
principiul neutralității tehnologice, care, 
la rândul lor, facilitează dezvoltarea și 
implementarea serviciilor digitale 
transeuropene;

Or. en

Amendamentul 117
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. stimulează implementarea la scară 
europeană a rețelelor în bandă largă rapide 
și ultrarapide care, la rândul lor, facilitează 
dezvoltarea și implementarea serviciilor 
digitale transeuropene.

3. stimulează implementarea la scară 
europeană a rețelelor deschise în bandă 
largă rapide și ultrarapide care, la rândul 
lor, facilitează dezvoltarea și 
implementarea serviciilor digitale 
transeuropene;

Or. fr
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Amendamentul 118
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. facilitează implementarea durabilă a 
infrastructurilor de servicii digitale 
transeuropene, interoperabilitatea și 
coordonarea acestora la nivel european, 
exploatarea, întreținerea și modernizarea 
acestora.

4. facilitează implementarea durabilă a 
infrastructurilor de servicii digitale 
transeuropene, interoperabilitatea și 
coordonarea acestora la nivel european, 
exploatarea, întreținerea și modernizarea 
acestora, precum și dezvoltarea sinergiilor 
cu alte infrastructuri de energie sau 
transport, în vederea reducerii costurilor 
totale;

Or. fr

Amendamentul 119
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. facilitează implementarea durabilă a 
infrastructurilor de servicii digitale 
transeuropene, interoperabilitatea și 
coordonarea acestora la nivel european, 
exploatarea, întreținerea și modernizarea 
acestora.

4. asigură implementarea durabilă a 
infrastructurilor de servicii digitale 
transeuropene, interoperabilitatea și 
coordonarea acestora la nivel european, 
exploatarea, întreținerea și modernizarea 
acestora;

Or. en

Amendamentul 120
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. se asigură că cetățenii europeni, 
oriunde s-ar afla în cadrul Uniunii 
Europene, au șanse egale de a accesa 
rețelele transeuropene de telecomunicații 
la un preț care să corespundă cu media 
pieței.

Or. fr

Justificare

Ar trebui să se sublinieze faptul că Uniunea Europeană trebuie să urmărească reducerea 
decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni și a rămânerii în urmă a 
regiunilor defavorizate, astfel cum se prevede la articolul 174 al doilea paragraf din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Amendamentul 121
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos, Ivailo Kalfin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. contribuie la crearea unor locuri de 
muncă pentru persoane cu înaltă 
calificare în conceperea, construcția, 
utilizarea și întreținerea rețelelor și în 
dezvoltarea serviciilor digitale, de care va 
beneficia industria europeană.

Or. fr

Amendamentul 122
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. dezvoltă interoperabilitatea diferitelor 
infrastructuri europene.

Or. en

Amendamentul 123
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3 Articolul 4

Or. fr

Justificare

Ar trebui ca ordinea articolelor 3 și 4 să fie schimbată, pentru ca prioritățile să fie 
menționate înaintea definițiilor.

Amendamentul 124
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „Rețele de telecomunicații” înseamnă
rețele în bandă largă și infrastructuri de
servicii digitale.

1. Rețele de telecomunicații: rețele în 
bandă largă și infrastructuri pentru servicii 
digitale;

Or. en

Amendamentul 125
Amelia Andersdotter
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „Rețele în bandă largă” înseamnă rețele 
de acces cu fir și fără fir (inclusiv prin 
satelit), infrastructuri auxiliare și rețele 
principale având capacitatea de a oferi 
conectivitate de foarte mare viteză.

2. Rețele în bandă largă: rețele de acces cu 
fir sau fără fir (inclusiv prin satelit), cu 
infrastructuri asociate, având capacitatea 
de a oferi viteze ultrarapide;

Or. en

Amendamentul 126
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „Rețele în bandă largă” înseamnă rețele 
de acces cu fir și fără fir (inclusiv prin 
satelit), infrastructuri auxiliare și rețele 
principale având capacitatea de a oferi 
conectivitate de foarte mare viteză.

2. „Rețele în bandă largă” înseamnă rețele 
de acces cu fir și fără fir (inclusiv prin 
satelit), infrastructuri auxiliare și rețele 
principale având capacitatea de a oferi 
conectivitate de viteză mare și foarte mare;

Or. ro

Amendamentul 127
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „Rețele în bandă largă” înseamnă rețele 
de acces cu fir și fără fir (inclusiv prin 
satelit), infrastructuri auxiliare și rețele 
principale având capacitatea de a oferi 
conectivitate de foarte mare viteză.

2. „Rețele în bandă largă” înseamnă rețele 
de acces cu fir și fără fir (inclusiv prin 
satelit), infrastructuri auxiliare și rețele 
principale având capacitatea de a oferi 
conectivitate de mare viteză;

Or. fr
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Amendamentul 128
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „Rețele în bandă largă” înseamnă rețele 
de acces cu fir și fără fir (inclusiv prin 
satelit), infrastructuri auxiliare și rețele 
principale având capacitatea de a oferi 
conectivitate de foarte mare viteză.

2. „Rețele rapide în bandă largă” înseamnă 
rețele de acces cu fir și fără fir (inclusiv 
prin satelit), infrastructuri auxiliare și rețele 
principale având capacitatea de a oferi 
conectivitate de foarte mare viteză, de cel 
puțin 100 Mbps pentru un client;

Or. en

Amendamentul 129
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „Rețele rapide în bandă largă” 
înseamnă rețele de acces cu fir și fără fir 
(inclusiv prin satelit), infrastructura 
auxiliară și rețele principale având 
capacitatea de a oferi conectivitate de 
foarte mare viteză, de cel puțin 1 Gbps 
pentru un client;

Or. en

Amendamentul 130
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „Infrastructuri de servicii digitale” 
înseamnă servicii în rețea prestate 
electronic, de regulă prin internet, care 
furnizează servicii interoperabile
transeuropene de interes public și care au 
un caracter catalizator pentru cetățeni, 
întreprinderi și/sau guverne.

3. „Infrastructură”: înseamnă toate 
tipurile de echipamente sau servicii 
pentru toate nivelurile lanțului valoric, 
necesare pentru a crea și a furniza servicii 
transeuropene interoperabile de interes
comun, care au un efect pozitiv asupra 
întreprinderilor, a cetățenilor și a 
autorităților publice.

Or. en

Amendamentul 131
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „Acces liber”: înseamnă accesul cu 
ridicata la infrastructura de bandă largă 
pentru toți operatorii de comunicații 
electronice în condiții egale și 
nediscriminatorii, care le permit acestora 
să concureze pe deplin cu operatorul care 
deține sau gestionează infrastructura, 
consolidând astfel posibilitățile de alegere 
și concurența în favoarea utilizatorilor;

Or. en

Amendamentul 132
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „Acces”: înseamnă punerea la 
dispoziție a instalațiilor și/sau serviciilor 
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legate de rețelele în bandă largă, astfel 
cum a fost definit de articolul 2 
alineatul (a) din Directiva 2002/19/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 7 martie 2002 privind accesul la 
rețelele de comunicații electronice și la 
infrastructura asociată, precum și 
interconectarea acestora (Directiva 
privind accesul);

Or. en

Amendamentul 133
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „Servicii digitale”: înseamnă serviciile 
furnizate în format digital, într-o 
infrastructură care folosește în mod 
normal internetul.

Or. en

Amendamentul 134
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. „Infrastructură activă”: înseamnă 
infrastructurile care generează sau 
tratează semnale cu ajutorul 
infrastructurii pasive;

Or. en
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Amendamentul 135
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3c. „Infrastructură pasivă”: înseamnă 
pilonii, fibrele optice, construcțiile sau 
alte instalații, care nu tratează și nu 
generează semnale;

Or. en

Amendamentul 136
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 3 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3d. „Infrastructură de informații”: 
înseamnă infrastructura activă creată 
special pentru prestarea de servicii 
digitale;

Or. en

Amendamentul 137
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 3 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3e. „Rețele deschise”: înseamnă rețelele 
create pentru a permite accesul cu 
ridicata la infrastructura în bandă largă 
tuturor operatorilor de comunicații 
electronice în condiții echitabile și 
nediscriminatorii, care le permit 
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beneficiarilor accesului cu ridicata să 
furnizeze orice fel de servicii și să 
concureze pe deplin cu operatorul care 
deține sau gestionează infrastructura, 
consolidând astfel posibilitățile de alegere 
și concurența în favoarea utilizatorilor. 
Prețul accesului cu ridicata va fi stabilit 
astfel încât să se echilibreze viabilitatea 
economică pentru investitor, să se 
împiedice reducerea marjei și să se 
asigure adoptarea maximă de către 
utilizatori.

Or. en

Amendamentul 138
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) implementarea rețelelor în bandă largă 
ultrarapide, astfel încât să se asigure o 
viteză de transmisie a datelor de minim 
100 Mbps;

(a) stimularea și generarea cererii de 
bandă largă prin promovarea 
interconectării și a interoperabilității 
serviciilor publice naționale online, 
precum și a accesului la astfel de rețele;

Or. en

Justificare

Proiectele care generează cererea ar trebui să constituie un factor al implementării benzii 
largi. Prin urmare, ar trebui să se ofere prioritate stabilirii unei infrastructuri pentru servicii 
digitale la nivelul Uniunii Europene, conexiunilor transeuropene la rețele magistrale de mare 
viteză pentru administrațiile publice, prestării de servicii transfrontaliere de e-Guvernare, 
facilitării accesului la informațiile din sectorul public, inclusiv la resurse digitale de 
patrimoniu european, și la servicii energetice inteligente. În schimb, cererea ar trebui să 
stimuleze investițiile făcute pentru implementarea rețelei în bandă largă.

Amendamentul 139
Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) implementarea rețelelor în bandă largă 
ultrarapide, astfel încât să se asigure o 
viteză de transmisie a datelor de minim 100 
Mbps;

(a) implementarea rețelelor în bandă largă 
ultrarapide, astfel încât să se asigure o 
viteză de transmisie a datelor de minim 
100 Mbps, în cazul în care cererea există 
și/sau se previzionează cererea viitoare;

Or. en

Justificare

Având în vedere că mijloacele financiare private sunt limitate, ar trebui să se estimeze 
cererea viitoare înainte de preluarea investițiilor. Schimbările demografice și urbanizarea 
ulterioară ar putea face ca investițiile în infrastructură să fie inutile sau ar putea garanta 
soluții temporare, mai puțin scumpe pentru unele regiuni, în cazul în care cererea viitoare nu 
o justifică pe cea anterioară.

Amendamentul 140
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) implementarea rețelelor în bandă largă 
ultrarapide, astfel încât să se asigure o 
viteză de transmisie a datelor de minim 100 
Mbps;

(a) implementarea rețelelor în bandă largă 
ultrarapide, astfel încât să se asigure o 
viteză de transmisie a datelor de minim 
100 Mbps, având în vedere cererea 
posibilă pentru o conexiune ultrarapidă la 
internet;

Or. en

Amendamentul 141
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) implementarea rețelelor în bandă largă 
ultrarapide, astfel încât să se asigure o 
viteză de transmisie a datelor de minim 100 
Mbps;

(a) implementarea rețelelor în bandă largă, 
astfel încât să se asigure o viteză de 
transmisie a datelor de minim 100 Mbps, 
conform obiectivelor sectoriale din 
domeniul rețelelor de telecomunicații, 
stabilite în articolul 4 alineatul (1) litera 
(c) punctul (i) din Regulamentul (UE) 
nr. xxxx/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului de instituire a 
mecanismului Conectarea Europei1;

__________________
1 JO L (...).

Or. en

Amendamentul 142
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) implementarea rețelelor în bandă largă 
ultrarapide, astfel încât să se asigure o 
viteză de transmisie a datelor de minim 100 
Mbps;

(a) implementarea rețelelor în bandă largă 
ultrarapide, astfel încât să se asigure o 
viteză de transmisie a datelor de minim 
1 Gbps;

Or. en

Amendamentul 143
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) implementarea rețelelor în bandă largă 
ultrarapide, astfel încât să se asigure o 

(a) implementarea rețelelor în bandă largă 
ultrarapide deschise, astfel încât să se 



AM\909449RO.doc 65/143 PE494.476v01-00

RO

viteză de transmisie a datelor de minim 100 
Mbps;

asigure o viteză de transmisie a datelor de 
minim 100 Mbps;

Or. fr

Amendamentul 144
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) implementarea rețelelor în bandă largă 
pentru a realiza legătura regiunilor 
insulare, regiunilor fără ieșire la mare și 
regiunilor periferice cu regiunile centrale 
ale Uniunii, asigurând în regiunile 
respective o viteză de transmisie a datelor 
suficientă pentru a permite o conectivitate 
în bandă largă de minim 30 Mbps;

(b) accelerarea implementării rețelelor în 
bandă largă rapide și ultrarapide și 
adoptarea lor, în vederea îndeplinirii 
cererii existente și a cererii aflate în 
creștere, inclusiv de întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM);

Or. en

Amendamentul 145
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) implementarea rețelelor în bandă largă
pentru a realiza legătura regiunilor 
insulare, regiunilor fără ieșire la mare și 
regiunilor periferice cu regiunile centrale 
ale Uniunii, asigurând în regiunile 
respective o viteză de transmisie a datelor
suficientă pentru a permite o conectivitate 
în bandă largă de minim 30 Mbps;

(b) dacă nu se poate ajunge la o viteză de 
transmisie a datelor de 100 Mbps, 
implementarea rețelelor în bandă largă care 
să asigure cea mai mare viteză de 
transmisie a datelor;

Or. en
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Amendamentul 146
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) implementarea rețelelor în bandă largă 
pentru a realiza legătura regiunilor 
insulare, regiunilor fără ieșire la mare și 
regiunilor periferice cu regiunile centrale 
ale Uniunii, asigurând în regiunile 
respective o viteză de transmisie a datelor 
suficientă pentru a permite o conectivitate 
în bandă largă de minim 30 Mbps;

(b) implementarea rețelelor în bandă largă 
pentru a realiza legătura regiunilor 
insulare, a regiunilor fără ieșire la mare și a 
regiunilor periferice cu regiunile centrale 
ale Uniunii, asigurând în regiunile 
respective o viteză de transmisie a datelor 
suficientă pentru a permite o conectivitate 
în bandă largă de minim 30 Mbps, având 
în vedere cererea de conexiune 
ultrarapidă la internet și în temeiul 
principiului neutralității tehnologice, 
utilizând, dintre tipurile de tehnologii 
disponibile , pe cele care mai convenabile 
pentru îndeplinirea obiectivelor;

Or. en

Amendamentul 147
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) implementarea rețelelor în bandă largă 
pentru a realiza legătura regiunilor 
insulare, regiunilor fără ieșire la mare și 
regiunilor periferice cu regiunile centrale 
ale Uniunii, asigurând în regiunile 
respective o viteză de transmisie a datelor 
suficientă pentru a permite o conectivitate 
în bandă largă de minim 30 Mbps;

(b) implementarea rețelelor în bandă largă 
rapide pentru a realiza legătura regiunilor 
rurale, a regiunilor izolate sau puțin 
populate, a regiunilor insulare, a
regiunilor fără ieșire la mare și a regiunilor 
periferice cu regiunile centrale ale Uniunii, 
asigurând în regiunile respective o viteză 
de transmisie a datelor suficientă pentru a 
permite o conectivitate în bandă largă de 
minim 30 Mbps;

Or. ro
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Amendamentul 148
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) implementarea rețelelor în bandă largă 
pentru a realiza legătura regiunilor 
insulare, regiunilor fără ieșire la mare și
regiunilor periferice cu regiunile centrale 
ale Uniunii, asigurând în regiunile 
respective o viteză de transmisie a datelor 
suficientă pentru a permite o conectivitate 
în bandă largă de minim 30 Mbps;

(b) implementarea rețelelor în bandă largă 
pentru a realiza legătura regiunilor 
insulare, a regiunilor fără ieșire la mare, a
regiunilor periferice și a celor mai puțin 
dezvoltate din Uniune cu regiunile centrale 
ale Uniunii, asigurând în regiunile 
respective o viteză de transmisie a datelor 
suficientă pentru a permite o conectivitate 
în bandă largă de minim 30 Mbps;

Or. pl

Amendamentul 149
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) implementarea rețelelor în bandă largă 
pentru a realiza legătura regiunilor 
insulare, regiunilor fără ieșire la mare și 
regiunilor periferice cu regiunile centrale 
ale Uniunii, asigurând în regiunile 
respective o viteză de transmisie a datelor 
suficientă pentru a permite o conectivitate 
în bandă largă de minim 30 Mbps;

(b) implementarea rețelelor în bandă largă 
în zonele rurale și cu o densitate redusă a 
populației, pentru a realiza legătura 
regiunilor insulare, a regiunilor fără ieșire 
la mare și a regiunilor periferice cu 
regiunile centrale ale Uniunii, asigurând în 
regiunile respective o viteză de transmisie 
a datelor suficientă pentru a permite o 
conectivitate în bandă largă de minim 
30 Mbps;

Or. en
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Amendamentul 150
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) implementarea rețelelor în bandă largă 
pentru a realiza legătura regiunilor 
insulare, regiunilor fără ieșire la mare și 
regiunilor periferice cu regiunile centrale 
ale Uniunii, asigurând în regiunile 
respective o viteză de transmisie a datelor 
suficientă pentru a permite o conectivitate 
în bandă largă de minim 30 Mbps;

(b) implementarea rețelelor în bandă largă 
pentru a realiza legătura regiunilor 
insulare, a regiunilor fără ieșire la mare și a 
regiunilor periferice cu regiunile centrale 
ale Uniunii, asigurând în regiunile 
respective o viteză de transmisie a datelor 
suficientă pentru a permite o conectivitate 
în bandă largă de minim 30 Mbps, în cazul 
în care cererea există și/sau se 
previzionează cererea viitoare;

Or. en

Justificare

Având în vedere că mijloacele financiare private sunt limitate, ar trebui să se estimeze 
cererea viitoare înainte de preluarea investițiilor. Schimbările demografice și urbanizarea 
ulterioară ar putea face ca investițiile în infrastructură să fie inutile sau ar putea garanta 
soluții temporare, mai puțin scumpe pentru unele regiuni, în cazul în care cererea viitoare nu 
o justifică pe cea anterioară.

Amendamentul 151
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) implementarea rețelelor în bandă largă 
pentru a realiza legătura regiunilor 
insulare, regiunilor fără ieșire la mare și 
regiunilor periferice cu regiunile centrale 
ale Uniunii, asigurând în regiunile 
respective o viteză de transmisie a datelor 
suficientă pentru a permite o conectivitate 
în bandă largă de minim 30 Mbps;

(b) implementarea rețelelor în bandă largă 
pentru a realiza legătura regiunilor 
insulare, montane, îndepărtate, a 
regiunilor fără ieșire la mare și a regiunilor 
periferice cu regiunile centrale ale Uniunii, 
asigurând în regiunile respective o viteză 
de transmisie a datelor suficientă pentru a 
permite o conectivitate în bandă largă de 
minim 30 Mbps;
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Or. en

Amendamentul 152
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) implementarea rețelelor în bandă largă 
pentru a realiza legătura regiunilor 
insulare, regiunilor fără ieșire la mare și 
regiunilor periferice cu regiunile centrale 
ale Uniunii, asigurând în regiunile 
respective o viteză de transmisie a datelor 
suficientă pentru a permite o conectivitate 
în bandă largă de minim 30 Mbps;

(b) implementarea rețelelor rapide în bandă 
largă pentru a realiza legătura regiunilor 
insulare, a regiunilor fără ieșire la mare și a 
regiunilor periferice cu regiunile centrale 
ale Uniunii, asigurând în regiunile 
respective o viteză de transmisie a datelor 
suficientă pentru a permite o conectivitate 
în bandă largă de minim 100 Mbps;

Or. en

Amendamentul 153
Rachida Dati

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sprijinirea platformelor centrale de 
servicii în domeniul infrastructurilor de 
servicii digitale;

(c) sprijinirea platformelor centrale de 
servicii în domeniul infrastructurilor de 
servicii digitale și dezvoltarea 
instrumentelor educaționale și de ucenicie 
și a programelor pentru facilitarea 
utilizării sigure și competente pentru orice 
individ;

Or. fr

Justificare

Educația în domeniul instrumentelor digitale va deveni o componentă esențială a 
aptitudinilor impuse pe piața locurilor de muncă. În plus, democratizarea instrumentelor 
digitale trebuie să fie însoțită de extinderea educației digitale pentru toți cetățenii, pentru a le 
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permite acestora să utilizeze cu competență și în siguranță astfel de instrumente.

Amendamentul 154
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) acțiuni care permit realizarea sinergiilor 
și a interoperabilității între diferite proiecte 
de interes comun în sectorul 
telecomunicațiilor, între proiecte de interes 
comun privind diverse tipuri de 
infrastructuri, inclusiv infrastructuri pentru 
transport și pentru energie, între proiecte de 
interes comun în sectorul 
telecomunicațiilor și proiecte susținute prin 
fondurile structurale și prin fondurile de 
coeziune, precum și infrastructuri relevante 
de cercetare.

(d) acțiuni care permit realizarea sinergiilor 
și a interoperabilității între diferite proiecte 
de interes comun în sectorul 
telecomunicațiilor, între proiecte de interes 
comun privind diverse tipuri de 
infrastructuri, inclusiv infrastructuri pentru 
transport și pentru energie, între proiecte de 
interes comun în sectorul 
telecomunicațiilor și proiecte susținute prin 
fondurile structurale și prin fondurile de 
coeziune, precum și infrastructuri relevante 
de cercetare și între proiecte de interes 
comun în domeniul telecomunicațiilor și 
al infrastructurilor existente și planificate, 
inclusiv în ceea ce privește transportul și 
energia.

Or. en

Justificare

Evaluarea și propunerea unor sinergii între proiectele de interes comun în telecomunicații cu 
infrastructurile existente sau planificate care nu fac parte din obiectivul stabilit de orientările 
generale TEN, inclusiv în domeniile transportului și energiei, ar trebui să reprezinte o 
prioritate în vederea optimizării eficienței din punctul de vedere al costurilor.

Amendamentul 155
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) acțiuni care permit realizarea sinergiilor (d) acțiuni care permit realizarea sinergiilor 
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și a interoperabilității între diferite proiecte 
de interes comun în sectorul 
telecomunicațiilor, între proiecte de interes 
comun privind diverse tipuri de 
infrastructuri, inclusiv infrastructuri 
pentru transport și pentru energie, între 
proiecte de interes comun în sectorul 
telecomunicațiilor și proiecte susținute prin 
fondurile structurale și prin fondurile de 
coeziune, precum și infrastructuri relevante 
de cercetare.

și a interoperabilității între diferite proiecte 
de interes comun în sectorul 
telecomunicațiilor, complementaritatea 
între proiecte de interes comun privind 
diverse tipuri de infrastructuri, precum 
rețelele inteligente, între proiecte de 
interes comun în sectorul 
telecomunicațiilor și proiecte susținute prin 
fondurile structurale, prin fondurile de 
coeziune și prin alte inițiative, evitând 
suprapunerile sau omisiunile, precum și 
infrastructuri relevante de cercetare.

Or. en

Amendamentul 156
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) acțiuni care permit realizarea sinergiilor 
și a interoperabilității între diferite proiecte 
de interes comun în sectorul 
telecomunicațiilor, între proiecte de interes 
comun privind diverse tipuri de 
infrastructuri, inclusiv infrastructuri pentru 
transport și pentru energie, între proiecte de 
interes comun în sectorul 
telecomunicațiilor și proiecte susținute prin 
fondurile structurale și prin fondurile de 
coeziune, precum și infrastructuri relevante 
de cercetare.

(d) acțiuni care permit realizarea sinergiilor 
și a interoperabilității între diferite proiecte 
de interes comun în sectorul 
telecomunicațiilor, complementaritatea
între proiecte de interes comun privind 
diverse tipuri de infrastructuri, inclusiv 
infrastructuri pentru transport și pentru 
energie, între proiecte de interes comun în 
sectorul telecomunicațiilor și proiecte 
susținute prin fondurile structurale, prin 
fondurile de coeziune și prin alte inițiative, 
evitând suprapunerile sau omisiunile, 
precum și infrastructuri relevante de 
cercetare.

Or. en

Amendamentul 157
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) acțiuni care permit realizarea sinergiilor 
și a interoperabilității între diferite proiecte 
de interes comun în sectorul 
telecomunicațiilor, între proiecte de interes 
comun privind diverse tipuri de 
infrastructuri, inclusiv infrastructuri pentru 
transport și pentru energie, între proiecte de 
interes comun în sectorul 
telecomunicațiilor și proiecte susținute prin 
fondurile structurale și prin fondurile de 
coeziune, precum și infrastructuri relevante 
de cercetare.

(d) acțiuni care permit realizarea sinergiilor 
și a interoperabilității între diferite proiecte 
de interes comun în sectorul 
telecomunicațiilor, între proiecte de interes 
comun privind diverse tipuri de 
infrastructuri, inclusiv infrastructuri pentru 
transport și pentru energie, între proiecte de 
interes comun în sectorul 
telecomunicațiilor și proiecte susținute prin 
fondurile structurale și prin fondurile de 
coeziune, precum și infrastructuri relevante 
de cercetare, evitând suprapunerea inutilă 
a sarcinii administrative.

Or. en

Amendamentul 158
Amelia Andersdotter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) acțiuni care să propună cel mai bun 
raport între tehnologiile de vârf în ceea ce 
privește capacitatea fluxului de date, 
siguranța de transmitere, reziliența rețelei 
și eficiența din punctul de vedere al 
costurilor;

Or. en

Justificare

Este esențial ca Uniunea Europeană să furnizeze cadrul care să încurajeze părțile interesate 
publice și private să favorizeze excelență în etapa de aplicare, prin stabilirea acestei 
„orientări” generale și demne de urmat.
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Amendamentul 159
Catherine Trautmann

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) impactul asupra cunoștințelor 
tehnologice în Europa și consecințele 
asupra ocupării forței de muncă în statele 
membre;

Or. fr

Amendamentul 160
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) dezvoltarea tehnologiilor informației 
și comunicațiilor în industrie în Uniunea 
Europeană, pe baza unor noi cerințe 
privind echipamentele și serviciile;

Or. fr

Amendamentul 161
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) măsuri de stimulare a cererii de viteze 
mai mari, atât prin dezvoltarea și 
furnizarea de servicii digitale 
interoperabile inovatoare, cât și prin 
sporirea accesibilității prin intermediul 
unei dezvoltări a competențelor digitale în 
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cadrul grupurilor defavorizate, 
asigurându-se astfel că toți cetățenii 
europeni pot beneficia de proiecte de 
interes comun.

Or. fr

Amendamentul 162
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Proiectele de interes comun prevăzute 
în anexă contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor stipulate la articolul 2.

(1) Proiectele de interes comun prevăzute 
în anexă contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor stipulate la articolul 2, 
răspund priorităților stabilite la 
articolul 3, au la bază o tehnologie 
matură, care este pregătită pentru a fi 
implementată, și demonstrează valoarea 
adăugată europeană.

Or. en

Amendamentul 163
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Proiectele de interes comun prevăzute 
în anexă contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor stipulate la articolul 2.

(1) Proiectele de interes comun prevăzute 
în anexă contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor stipulate la articolul 2 și țin 
cont de prioritățile stabilite la articolul 4.

Or. fr
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Amendamentul 164
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Proiectele de interes comun prevăzute 
în anexă contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor stipulate la articolul 2.

(1) Proiectele de interes comun prevăzute 
în anexă contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor stipulate la articolul 2. Acestea 
trebuie să fie în conformitate cu proiectele 
puse în aplicare de statele membre.

Or. fr

Amendamentul 165
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un proiect de interes comun poate 
cuprinde întregul ciclu al proiectului, 
inclusiv studiile de fezabilitate, punerea în 
aplicare, funcționarea continuă, 
coordonarea și evaluarea.

(2) Un proiect de interes comun poate 
cuprinde întregul ciclu al proiectului, 
inclusiv studiile de fezabilitate, proiectele 
tehnice, punerea în aplicare, funcționarea 
continuă, coordonarea și evaluarea.

Or. ro

Amendamentul 166
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre și/sau alte entități 
responsabile cu punerea în aplicare a 
proiectelor de interes comun sau care 
contribuie la punerea în aplicare a acestora 

(3) Statele membre și/sau alte entități, 
inclusiv autoritățile locale sau regionale, 
responsabile cu punerea în aplicare a 
proiectelor de interes comun sau care 
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iau măsurile juridice, administrative, 
tehnice și financiare necesare în 
conformitate cu dispozițiile aplicabile ale 
prezentului regulament.

contribuie la punerea în aplicare a acestora 
iau măsurile juridice, administrative, 
tehnice și financiare necesare în 
conformitate cu dispozițiile aplicabile ale 
prezentului regulament și, dacă este cazul, 
în concordanță cu Orientările comunitare 
pentru aplicarea normelor privind 
ajutorul de stat în cazul implementării 
rapide a rețelelor în bandă largă.
Implementarea se bazează, în special, pe o 
evaluare detaliată a proiectelor. O 
asemenea evaluare a proiectelor va 
cuprinde, printre altele, condițiile de 
piață, inclusiv informații privind 
infrastructura existentă, obligațiile de 
reglementare privind promotorul 
proiectului și strategiile comerciale și de 
marketing.

Or. en

Amendamentul 167
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre și/sau alte entități 
responsabile cu punerea în aplicare a 
proiectelor de interes comun sau care 
contribuie la punerea în aplicare a acestora 
iau măsurile juridice, administrative, 
tehnice și financiare necesare în 
conformitate cu dispozițiile aplicabile ale 
prezentului regulament.

(3) Statele membre și/sau alte entități, 
inclusiv autoritățile locale și regionale,
responsabile cu punerea în aplicare a 
proiectelor de interes comun sau care 
contribuie la punerea în aplicare a acestora 
iau măsurile juridice, administrative, 
tehnice și financiare necesare în 
conformitate cu dispozițiile aplicabile ale 
prezentului regulament. Punerea în 
aplicare va fi bazată pe o evaluare 
completă a proiectelor, care va cuprinde, 
printre altele, condițiile de piață, inclusiv 
informații privind infrastructura 
existentă, obligațiile de reglementare 
privind promotorul proiectului și 
strategiile comerciale și de marketing.
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Or. en

Amendamentul 168
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre și/sau alte entități 
responsabile cu punerea în aplicare a 
proiectelor de interes comun sau care 
contribuie la punerea în aplicare a acestora 
iau măsurile juridice, administrative, 
tehnice și financiare necesare în 
conformitate cu dispozițiile aplicabile ale 
prezentului regulament.

(3) Statele membre și/sau alte entități 
inclusiv autoritățile locale sau regionale,
responsabile cu punerea în aplicare a 
proiectelor de interes comun sau care 
contribuie la punerea în aplicare a acestora 
iau măsurile juridice, administrative, 
tehnice și financiare necesare în 
conformitate cu dispozițiile aplicabile ale 
prezentului regulament.

Or. ro

Amendamentul 169
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Proiectele care vor fi finanțate vor fi 
supuse unei selecții foarte atente și 
cuprinzătoare, astfel încât acestea să 
poată asigura comunicarea la nivel 
european, să sprijine IMM-urile în 
accesarea economiei digitale și să 
sporească coeziunea socială.

Or. pl

Amendamentul 170
Evžen Tošenovský
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Uniunea poate facilita punerea în 
aplicare a proiectelor de interes comun prin 
măsuri de reglementare, în caz de 
necesitate, prin coordonare, prin măsuri de 
sprijin și prin sprijin financiar pentru a 
stimula implementarea și adoptarea 
acestora, precum și investițiile publice și 
private.

(4) Uniunea poate facilita punerea în 
aplicare a proiectelor de interes comun prin 
măsuri de reglementare, în caz de 
necesitate, prin coordonare, prin măsuri de 
sprijin și prin sprijin financiar pentru a 
stimula implementarea și adoptarea 
acestora, precum și investițiile publice și 
private și respectă Orientările comunitare 
pentru aplicarea normelor privind 
ajutorul de stat în cazul implementării 
rapide a rețelelor în bandă largă.

Or. en

Amendamentul 171
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Uniunea poate facilita punerea în 
aplicare a proiectelor de interes comun prin 
măsuri de reglementare, în caz de 
necesitate, prin coordonare, prin măsuri de 
sprijin și prin sprijin financiar pentru a 
stimula implementarea și adoptarea 
acestora, precum și investițiile publice și 
private.

(4) Uniunea ar trebui să faciliteze, cât mai 
mult posibil, punerea în aplicare a 
proiectelor de interes comun prin măsuri de 
reglementare, în caz de necesitate, prin 
coordonare, prin măsuri de sprijin și prin 
sprijin financiar pentru a stimula 
implementarea și adoptarea acestora, 
precum și investițiile publice și private.

Or. fr

Amendamentul 172
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Acțiunile care contribuie la proiecte de 
interes comun sunt eligibile pentru sprijin 
financiar din partea UE, în condițiile și prin 
instrumentele existente în temeiul 
Regulamentului de instituire a 
mecanismului Conectarea Europei [CEF]. 
Sprijinul financiar va fi acordat în 
conformitate cu normele și procedurile 
relevante adoptate de Uniune, în funcție de 
prioritățile de finanțare și de 
disponibilitatea resurselor.

(5) Acțiunile care contribuie la proiecte de 
interes comun sunt eligibile pentru sprijin 
financiar din partea UE, în condițiile și prin 
instrumentele existente în temeiul 
Regulamentului de instituire a 
mecanismului Conectarea Europei [CEF]. 
Sprijinul financiar va fi acordat în 
conformitate cu normele și procedurile 
relevante adoptate de Uniune, în funcție de 
prioritățile de finanțare și de 
disponibilitatea resurselor. Pentru 
finanțarea proiectelor de interes comun și 
în temeiul articolului 311 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene, 
Comisia poate propune crearea unor 
resurse proprii, de exemplu, sub forma 
unei contribuții obligatorii a utilizatorilor 
rețelelor de comunicații transeuropene.

Or. fr

Amendamentul 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Acțiunile care contribuie la proiecte de 
interes comun sunt eligibile pentru sprijin 
financiar din partea UE, în condițiile și prin 
instrumentele existente în temeiul 
Regulamentului de instituire a 
mecanismului Conectarea Europei [CEF]. 
Sprijinul financiar va fi acordat în 
conformitate cu normele și procedurile 
relevante adoptate de Uniune, în funcție de 
prioritățile de finanțare și de 
disponibilitatea resurselor.

(5) Acțiunile care contribuie la proiecte de 
interes comun sunt eligibile pentru sprijin 
financiar din partea UE, în condițiile și prin 
instrumentele existente în temeiul 
Regulamentului de instituire a 
mecanismului Conectarea Europei [CEF]. 
Sprijinul financiar va fi acordat în 
conformitate cu normele și procedurile 
relevante adoptate de Uniune, în funcție de 
prioritățile de finanțare și de 
disponibilitatea resurselor. Comisia 
Europeană ar trebui să elaboreze rapoarte 
periodice cu privire la utilizarea 
resurselor financiare de către Uniune. 
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Or. pl

Amendamentul 174
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Finanțarea se alocă în funcție de 
nevoile specifice ale beneficiarilor, în 
special prin echilibrarea repartizării între 
subvenții și instrumentele financiare 
inovatoare.

Or. fr

Amendamentul 175
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate privind modificarea descrierii 
proiectelor de interes comun incluse în 
anexă, adăugarea de noi proiecte de interes 
comun în anexă sau eliminarea proiectelor 
de interes comun care nu mai sunt de 
actualitate din anexă, în conformitate cu 
alineatele (7), (8) și (9) de mai jos și în
conformitate cu articolul 8.

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate privind modificarea descrierii 
proiectelor de interes comun incluse în 
anexă, adăugarea de noi proiecte de interes 
comun în anexă sau eliminarea proiectelor 
de interes comun care nu mai sunt de 
actualitate din anexă, în conformitate cu 
alineatele (7), (8) și (9) de mai jos și în 
conformitate cu articolul 8. În orice caz, 
Parlamentul European este informat cu 
privire la orice modificare adusă listei de 
proiecte de interes comun.

Or. en
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Amendamentul 176
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate privind modificarea descrierii 
proiectelor de interes comun incluse în 
anexă, adăugarea de noi proiecte de interes 
comun în anexă sau eliminarea proiectelor 
de interes comun care nu mai sunt de 
actualitate din anexă, în conformitate cu 
alineatele (7), (8) și (9) de mai jos și în 
conformitate cu articolul 8.

(6) Sub rezerva articolului 172 al doilea 
paragraf din TFUE, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate 
privind modificarea descrierii proiectelor 
de interes comun incluse în anexă, 
adăugarea de noi proiecte de interes comun 
în anexă sau eliminarea proiectelor de 
interes comun care nu mai sunt de 
actualitate din anexă, în conformitate cu 
alineatele (7), (8) și (9) de mai jos și în 
conformitate cu articolul 8.

Or. en

Amendamentul 177
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) noi evoluții tehnologice sau ale pieței; 
sau

(a) noi evoluții și inovații tehnologice sau 
ale pieței; sau

Or. en

Amendamentul 178
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) noi evoluții tehnologice sau ale pieței; (Nu privește versiunea în limba română.)
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sau

Or. fr

Amendamentul 179
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) evoluția și rezultatele unui proiect 
aflat în desfășurare;

Or. fr

Amendamentul 180
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) noi priorități politice; sau eliminat

Or. en

Amendamentul 181
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) noi priorități politice; sau eliminat

Or. fr
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Amendamentul 182
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Comisia se asigură că aceste 
modificări nu vor duce la insecuritate 
juridică pentru cei implicați în 
implementarea proiectului respectiv.

Or. fr

Amendamentul 183
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 8 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute la articolul 2;

(a) contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute la articolul 2 și este în 
conformitate cu prioritățile stabilite la 
articolul 3;

Or. en

Amendamentul 184
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 8 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute la articolul 2;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr
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Amendamentul 185
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În momentul adoptării unui act delegat 
privind eliminarea din anexă a unui proiect 
de interes comun care nu mai este de 
actualitate, Comisia analizează dacă 
proiectul respectiv nu mai corespunde 
necesităților menționate la alineatul (7) sau 
nu mai respectă criteriile prevăzute la 
alineatul (8).

(9) În momentul adoptării unui act delegat 
privind eliminarea din anexă a unui proiect 
de interes comun care nu mai este de 
actualitate, Comisia analizează dacă 
proiectul respectiv nu mai corespunde 
necesităților menționate la alineatul (7) sau 
nu mai respectă criteriile prevăzute la 
alineatul (8) și informează Parlamentul 
European.

Or. en

Amendamentul 186
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe baza informațiilor primite în temeiul 
articolului 21 din Regulamentul XXX de 
instituire a mecanismului Conectarea 
Europei, statele membre și Comisia fac
schimb de informații referitoare la 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
punerea în aplicare a prezentelor orientări.

(1) Pe baza informațiilor primite în temeiul 
articolului 21 din Regulamentul XXX de 
instituire a mecanismului Conectarea 
Europei, statele membre și Comisia fac 
schimb de informații referitoare la 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
punerea în aplicare a prezentelor orientări. 
Se transmite Parlamentului European o 
evaluare anuală a acestor informații.

Or. fr

Amendamentul 187
Catherine Trautmann
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe baza informațiilor primite în temeiul 
articolului 21 din Regulamentul XXX de 
instituire a mecanismului Conectarea 
Europei, statele membre și Comisia fac 
schimb de informații referitoare la 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
punerea în aplicare a prezentelor orientări.

(1) Pe baza informațiilor primite în temeiul 
articolului 21 din Regulamentul XXX de 
instituire a mecanismului Conectarea 
Europei, statele membre, Comisia și 
Parlamentul European fac schimb de 
informații referitoare la progresele 
înregistrate în ceea ce privește punerea în 
aplicare a prezentelor orientări.

Or. fr

Amendamentul 188
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia va fi asistată de un grup de 
experți, format din câte un reprezentant al 
fiecărui stat membru, pentru monitorizarea 
punerii în aplicare a prezentelor orientări, 
pentru a contribui la planificarea privind 
internetul de mare viteză și cartografierea 
infrastructurilor prin intermediul 
strategiilor naționale, precum și pentru 
schimbul de informații. Grupul de experți 
poate analiza, de asemenea, orice chestiune 
legată de dezvoltarea rețelelor 
transeuropene de telecomunicații.

(2) Comisia va fi asistată de un grup de 
experți, format din câte un reprezentant al 
fiecărui stat membru, pentru monitorizarea 
punerii în aplicare a prezentelor orientări, 
pentru a contribui la planificarea privind 
internetul de mare viteză și cartografierea 
infrastructurilor prin intermediul 
strategiilor naționale, precum și pentru 
schimbul de informații. Grupul de experți 
poate analiza, de asemenea, orice chestiune 
legată de dezvoltarea rețelelor 
transeuropene de telecomunicații.

Grupul de experți acordă asistență 
Comisiei în special în:
activitățile pregătitoare pentru elaborarea 
programului de lucru anual și multianual 
și pentru revizuirea acestuia, astfel cum se
menționează la articolul 17 alineatul (1) 
și la articolul 17 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. xxxx/2012 
[Regulamentul privind MCE] de instituire 



PE494.476v01-00 86/143 AM\909449RO.doc

RO

a mecanismului Conectarea Europei, a 
măsurilor care se vor lua pentru 
implementarea programului de lucru la 
nivel financiar și tehnic; în activitățile 
pregătitoare pentru elaborarea actelor 
delegate menționate în articolul 5 
alineatul (6).
Comisia informează grupul de experți la 
fiecare reuniune cu privire la progresul 
realizat în punerea în aplicare a 
programului de lucru.

Or. en

Amendamentul 189
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2)Comisia va fi asistată de un grup de 
experți, format din câte un reprezentant al 
fiecărui stat membru, pentru monitorizarea 
punerii în aplicare a prezentelor orientări, 
pentru a contribui la planificarea privind 
internetul de mare viteză și cartografierea 
infrastructurilor prin intermediul 
strategiilor naționale, precum și pentru 
schimbul de informații. Grupul de experți
poate analiza, de asemenea, orice chestiune 
legată de dezvoltarea rețelelor 
transeuropene de telecomunicații.

(2) Comisia va fi asistată de Comitetul 
pentru comunicații (CoCom), format din 
câte un reprezentant al fiecărui stat 
membru, pentru monitorizarea punerii în 
aplicare a prezentelor orientări, pentru a 
contribui la planificarea privind internetul 
de mare viteză și cartografierea 
infrastructurilor prin intermediul 
strategiilor naționale, precum și pentru 
schimbul de informații. Comitetul pentru 
comunicații poate analiza, de asemenea, 
orice chestiune legată de dezvoltarea 
rețelelor transeuropene de telecomunicații.

Or. en

Amendamentul 190
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia va fi asistată de un grup de 
experți, format din câte un reprezentant al 
fiecărui stat membru, pentru monitorizarea 
punerii în aplicare a prezentelor orientări, 
pentru a contribui la planificarea privind 
internetul de mare viteză și cartografierea 
infrastructurilor prin intermediul 
strategiilor naționale, precum și pentru 
schimbul de informații. Grupul de experți 
poate analiza, de asemenea, orice chestiune 
legată de dezvoltarea rețelelor 
transeuropene de telecomunicații.

(2) Comisia este asistată de un grup de 
experți, astfel cum se prevede la 
articolul 7 litera (a), stabilit pentru 
monitorizarea punerii în aplicare a 
prezentelor orientări, pentru a contribui la 
planificarea privind internetul de mare 
viteză și cartografierea infrastructurilor 
prin intermediul strategiilor naționale, 
precum și pentru schimbul de informații. 
Grupul de experți poate analiza, de 
asemenea, orice chestiune legată de 
dezvoltarea rețelelor transeuropene de 
telecomunicații.

Or. fr

Amendamentul 191
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Împreună cu evaluarea la jumătatea 
perioadei și cu evaluarea ex-post a 
Regulamentului XXX de instituire a 
mecanismului Conectarea Europei și în 
urma consultării grupului de experți, 
Comisia publică un raport prin progresele 
înregistrate în privința punerii în aplicare a 
prezentelor orientări. Respectivul raport va 
fi prezentat Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor.

(3) Împreună cu evaluarea la jumătatea 
perioadei și cu evaluarea ex-post a 
Regulamentului XXX de instituire a 
mecanismului Conectarea Europei și în 
urma consultării Comitetului pentru 
comunicații, Comisia publică un raport 
prin progresele înregistrate în privința 
punerii în aplicare a prezentelor orientări. 
Respectivul raport va fi prezentat 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor.

Or. en

Amendamentul 192
András Gyürk
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Raportul va cuprinde o evaluare cu 
privire la:
(a) progresele înregistrate în ceea ce 
privește elaborarea, construcția și 
punerea în funcțiune a proiectelor de 
interes comun și, acolo unde este cazul, 
întârzierile în punerea în aplicare și alte 
dificultăți întâmpinate;
(b) fondurile angajate și vărsate de 
Uniune pentru proiectele de interes 
comun în conformitate cu prevederile 
Regulamentului (UE) nr. xxxx/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
de instituire a mecanismului Conectarea 
Europei, comparativ cu valoarea totală a 
proiectelor de interes comun finanțate;

Or. en

Amendamentul 193
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În aceste rapoarte, Comisia evaluează, 
de asemenea, măsura în care domeniul de 
aplicare al proiectelor de interes comun 
continuă să reflecte prioritățile politice, 
evoluția tehnologiei sau situația de pe 
piețele relevante. În cazul proiectelor 
majore, aceste rapoarte includ o analiză a 
impactului asupra mediului, luând în 
considerare necesitățile de adaptare la 
schimbările climatice și de atenuare a 
acestora, precum și rezistența în caz de 
dezastre. Această examinare poate fi 

(4) În aceste rapoarte, Comisia evaluează, 
de asemenea, măsura în care domeniul de 
aplicare a proiectelor de interes comun 
continuă să reflecte prioritățile Uniunii, 
evoluția tehnologiei sau situația de pe 
piețele relevante. În cazul proiectelor 
majore, aceste rapoarte includ o analiză a 
impactului asupra mediului, luând în 
considerare necesitățile de adaptare la 
schimbările climatice și de atenuare a 
acestora, precum și rezistența în caz de 
dezastre. Această examinare poate fi 
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realizată și în alte momente, când se 
consideră necesar.

realizată și în alte momente, când se 
consideră necesar.

Or. en

Amendamentul 194
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia instituie o platformă privind 
transparența infrastructurilor, ușor 
accesibilă publicului larg. Platforma 
conține următoarele informații:
(a) informații generale, actualizate cu 
regularitate, inclusiv informații privind 
zonele afectate, pentru fiecare proiect de 
interes comun;
(b) planul de punere în aplicare pentru 
fiecare proiect de interes comun.

Or. en

Amendamentul 195
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Grupul de experți

(1) În temeiul prezentului Regulament, se 
constituie un grup de experți pentru a 
oferi asistență Comisiei și Băncii 
Europene de Investiții (BEI) în evaluarea 
proiectelor.
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(2) Grupul de experți este compus din 
membri ai Comitetului pentru comunicații 
și din experți independenți, propuși de 
Comisie în conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 8 din prezentul 
regulament.
(3) Grupul de experți se participă la 
cooperarea structurată cu toți cei 
implicați în planificarea, dezvoltarea și 
gestionarea rețelelor și a serviciilor de 
telecomunicații precum, printre altele, 
autoritățile regionale și locale, autoritățile 
naționale de reglementare și Organismul 
autorităților europene de reglementare în 
domeniul comunicațiilor electronice 
(OAREC), furnizorii de acces la internet, 
administratorii rețelelor publice și 
producătorii de componente.
(4) Comisia și BEI acordă o atenție 
deosebită observațiilor făcute de grupul de 
experți și oferă justificări în mod public 
pentru orice situație în care nu se 
conformează acestor observații.

Or. fr

Amendamentul 196
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea competențelor menționată la 
articolul 5 alineatul (6) se acordă Comisiei 
pe durată nedeterminată, începând de la 
data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

(2) Competența de a adopta acte delegate
menționată la articolul 5 alineatul (6) este 
conferită Comisiei pe o durată de cinci 
ani, începând de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
nouă luni înainte de încheierea perioadei 
de cinci ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
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Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade .

Or. ro

Amendamentul 197
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 5 alineatul (6) intră în vigoare 
numai în condițiile în care Parlamentul 
European și Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de două luni de la 
notificarea actului către Parlamentul 
European și Consiliu, sau în care, înainte 
de expirarea acestui termen, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul au 
informat Comisia că nu au obiecții. 
Perioada respectivă se prelungește cu două 
luni la inițiativa Parlamentului European 
sau a Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 5 alineatul (6) intră în vigoare 
numai în condițiile în care Parlamentul 
European și Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de patru luni de la 
notificarea actului către Parlamentul 
European și Consiliu sau în care, înainte de 
expirarea acestui termen, atât Parlamentul 
European, cât și Consiliul au informat 
Comisia că nu au obiecții. Perioada 
respectivă se prelungește cu două luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 198
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiectele de interes comun au ca obiectiv 
eliminarea blocajelor care stau în calea 
finalizării pieței unice digitale, cu alte 
cuvinte, asigurarea conectivității la rețea și 
a accesului, inclusiv transfrontalier, la 

Proiectele de interes comun au ca obiectiv 
eliminarea blocajelor care stau în calea 
finalizării pieței unice digitale, cu alte 
cuvinte, asigurarea conectivității la rețea și 
a accesului, inclusiv transfrontalier, la 
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infrastructurile de servicii digitale. infrastructurile de servicii digitale.
Proiectele asigură, de asemenea, 
respectarea principiului egalității de șanse 
pentru cetățeni în accesarea 
infrastructurilor de servicii digitale la un 
preț rezonabil, oriunde s-ar afla pe 
teritoriul UE.

Or. fr

Amendamentul 199
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiectele de interes comun au ca obiectiv 
eliminarea blocajelor care stau în calea 
finalizării pieței unice digitale, cu alte 
cuvinte, asigurarea conectivității la rețea și 
a accesului, inclusiv transfrontalier, la 
infrastructurile de servicii digitale.

Proiectele de interes comun au ca obiectiv 
eliminarea blocajelor care stau în calea 
finalizării pieței unice digitale, cu alte 
cuvinte, asigurarea conectivității la rețea și 
a accesului, inclusiv transfrontalier, la 
infrastructurile de servicii digitale, 
stimulând, prin urmare, cererea.

Or. en

Amendamentul 200
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Implementarea și îmbunătățirea rețelelor de 
telecomunicații transeuropene (rețele în 
bandă largă și infrastructuri de servicii 
digitale) contribuie la favorizarea creșterii 
economice, la crearea de locuri de muncă 
și la realizarea unei piețe digitale unice 
dinamice. În special, implementarea 
acestora va oferi acces mai rapid la 

Implementarea și îmbunătățirea rețelelor de 
telecomunicații transeuropene (rețele în 
bandă largă și infrastructuri de servicii 
digitale) contribuie la favorizarea creșterii 
economice, la crearea de locuri de muncă 
și la realizarea unei piețe digitale unice 
dinamice. În special, implementarea 
acestora va oferi acces mai rapid la 
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internet, va aduce beneficii generate de 
tehnologia informației în viața de zi cu zi a 
cetățenilor, inclusiv a copiilor și a tinerilor, 
a întreprinderilor și a guvernelor, va spori 
interoperabilitatea și va facilita alinierea la 
standarde convenite în comun sau 
convergența cu acestea.

internet, va aduce beneficii generate de 
tehnologia informației în viața de zi cu zi a 
cetățenilor, inclusiv a copiilor și a tinerilor, 
a persoanelor vârstnice și a persoanelor 
cu handicap, a întreprinderilor și a 
guvernelor, inclusiv a instituțiilor de 
învățământ de toate nivelurile, va spori 
interoperabilitatea și va facilita alinierea la 
standarde convenite în comun sau 
convergența cu acestea.

Or. en

Amendamentul 201
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Implementarea și îmbunătățirea rețelelor de 
telecomunicații transeuropene (rețele în 
bandă largă și infrastructuri de servicii 
digitale) contribuie la favorizarea creșterii 
economice, la crearea de locuri de muncă 
și la realizarea unei piețe digitale unice 
dinamice. În special, implementarea 
acestora va oferi acces mai rapid la 
internet, va aduce beneficii generate de 
tehnologia informației în viața de zi cu zi a 
cetățenilor, inclusiv a copiilor și a tinerilor, 
a întreprinderilor și a guvernelor, va spori 
interoperabilitatea și va facilita alinierea la 
standarde convenite în comun sau 
convergența cu acestea.

Implementarea și îmbunătățirea rețelelor de 
telecomunicații transeuropene (rețele în 
bandă largă și infrastructuri de servicii 
digitale) contribuie la favorizarea creșterii 
economice, la promovarea de noi investiții, 
la crearea de locuri de muncă, la 
promovarea de noi investiții și la 
realizarea unei piețe digitale unice 
dinamice. În special, implementarea 
acestora va oferi acces mai rapid la 
internet, va aduce beneficii generate de 
tehnologia informației în viața de zi cu zi a 
cetățenilor, inclusiv a copiilor și a tinerilor, 
a întreprinderilor și a guvernelor, va spori 
interoperabilitatea și va facilita alinierea la 
standarde convenite în comun sau 
convergența cu acestea.

Or. en

Amendamentul 202
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean
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Propunere de regulament
Anexa 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Implementarea și îmbunătățirea rețelelor de 
telecomunicații transeuropene (rețele în 
bandă largă și infrastructuri de servicii 
digitale) contribuie la favorizarea creșterii 
economice, la crearea de locuri de muncă 
și la realizarea unei piețe digitale unice 
dinamice. În special, implementarea 
acestora va oferi acces mai rapid la 
internet, va aduce beneficii generate de 
tehnologia informației în viața de zi cu zi a 
cetățenilor, inclusiv a copiilor și a tinerilor, 
a întreprinderilor și a guvernelor, va spori 
interoperabilitatea și va facilita alinierea la 
standarde convenite în comun sau 
convergența cu acestea.

Implementarea și îmbunătățirea rețelelor de 
telecomunicații transeuropene (rețele în 
bandă largă și infrastructuri de servicii 
digitale) contribuie la favorizarea creșterii 
economice, la crearea de locuri de muncă 
și la realizarea unei piețe digitale unice 
dinamice. În special, implementarea 
acestora va oferi acces mai rapid la 
internet, va aduce beneficii generate de 
tehnologia informației în viața de zi cu zi a 
cetățenilor, inclusiv a copiilor și a tinerilor, 
a întreprinderilor, a universităților și a 
guvernelor, va spori interoperabilitatea și 
va facilita alinierea la standarde convenite 
în comun sau convergența cu acestea.

Or. en

Amendamentul 203
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Management, cartografiere și servicii 
inovatoare. Măsurile de asistență tehnică, 
atunci când sunt necesare pentru 
implementare și guvernanță, vor include o 
componentă de planificare a proiectelor și 
a investițiilor, precum și studii de 
fezabilitate, în vederea sprijinirii măsurilor 
de investiții și a instrumentelor financiare. 
Prin cartografierea infrastructurilor 
paneuropene de bandă largă se vor realiza 
topografierea și documentarea fizice 
detaliate și continue a siturilor relevante, 
analizarea drepturilor de trecere, evaluări 
ale potențialului de modernizare a 
instalațiilor existente etc. În cadrul 

(a) Management, cartografiere și servicii 
inovatoare. Măsurile de asistență tehnică, 
atunci când sunt necesare pentru 
implementare și guvernanță, vor include o 
componentă de planificare a proiectelor și 
a investițiilor, precum și studii de 
fezabilitate, în vederea sprijinirii măsurilor 
de investiții și a instrumentelor financiare. 
Prin cartografierea infrastructurilor 
paneuropene de bandă largă se vor realiza 
topografierea și documentarea fizice 
detaliate și continue a siturilor relevante, 
analizarea drepturilor de trecere, evaluări 
ale potențialului de modernizare a 
instalațiilor existente etc. Procedura poate 
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cartografierii ar trebui respectate
principiile prevăzute în Directiva 
2007/2/CE (Directiva INSPIRE) și 
activitățile de standardizare conexe. 
Măsurile de asistență tehnică pot sprijini, 
de asemenea, repetarea modelelor reușite 
de investiții și de implementare.

fi în conformitate cu articolul 12.4 din 
Directiva 2002/21/CE (cadrul de 
reglementare comun pentru rețelele și 
serviciile de comunicații electronice) și ar 
trebui să respecte principiile prevăzute în 
Directiva 2007/2/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
14 martie 2007 de instituire a unei 
infrastructuri pentru informații spațiale 
în Comunitatea Europeană (Directiva 
INSPIRE) și activitățile de standardizare 
conexe. Măsurile de asistență tehnică pot 
sprijini, de asemenea, repetarea modelelor 
reușite de investiții și de implementare.

Or. fr

Amendamentul 204
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Management, cartografiere și servicii 
inovatoare. Măsurile de asistență tehnică, 
atunci când sunt necesare pentru 
implementare și guvernanță, vor include o 
componentă de planificare a proiectelor și 
a investițiilor, precum și studii de 
fezabilitate, în vederea sprijinirii măsurilor 
de investiții și a instrumentelor financiare. 
Prin cartografierea infrastructurilor 
paneuropene de bandă largă se vor realiza 
topografierea și documentarea fizice 
detaliate și continue a siturilor relevante, 
analizarea drepturilor de trecere, evaluări 
ale potențialului de modernizare a 
instalațiilor existente etc. În cadrul 
cartografierii ar trebui respectate principiile 
prevăzute în Directiva 2007/2/CE 
(Directiva INSPIRE) și activitățile de 
standardizare conexe. Măsurile de asistență 
tehnică pot sprijini, de asemenea, repetarea 
modelelor reușite de investiții și de 

(a) Management, cartografiere și servicii 
inovatoare. Măsurile de asistență tehnică, 
atunci când sunt necesare pentru 
implementare și guvernanță, vor include o 
componentă de planificare a proiectelor și 
a investițiilor, precum și studii de 
fezabilitate, în vederea sprijinirii măsurilor 
de investiții și a instrumentelor financiare. 
Prin cartografierea infrastructurilor 
paneuropene de bandă largă, împreună cu 
cartografierea infrastructurilor existente 
și programate, inclusiv în domeniul 
transportului și în cel al energiei, se vor 
realiza topografierea și documentarea 
fizice detaliate și continue a siturilor 
relevante, analizarea drepturilor de trecere, 
evaluări ale potențialului de modernizare a 
instalațiilor existente etc. În cadrul 
cartografierii ar trebui respectate principiile 
prevăzute în Directiva 2007/2/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
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implementare. din 14 martie 2007 de instituire a unei 
infrastructuri pentru informații spațiale 
în Comunitatea Europeană (Directiva 
INSPIRE) și activitățile de standardizare
conexe. Măsurile de asistență tehnică pot 
sprijini, de asemenea, repetarea modelelor 
reușite de investiții și de implementare.

Or. en

Amendamentul 205
Amelia Andersdotter, Claude Turmes

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 1 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste acțiuni pot include și reziliența la 
efectele schimbărilor climatice cu scopul 
de a evalua riscurile care decurg din 
schimbările climatice și de a asigura 
rezistența infrastructurii în caz de dezastre, 
în conformitate cu cerințele relevante 
stipulate de legislația UE sau de legislația 
națională.

Aceste acțiuni ar trebui să includă și 
reziliența la efectele schimbărilor climatice 
cu scopul de a evalua riscurile care decurg 
din schimbările climatice și de a asigura 
rezistența infrastructurii în caz de dezastre, 
în conformitate cu cerințele relevante 
stipulate de legislația UE sau de legislația 
națională.

Or. en

Amendamentul 206
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 1 – paragraful 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Acțiuni de sprijinire și alte măsuri de 
suport tehnic. Aceste acțiuni sunt necesare 
pentru a pregăti sau a sprijini punerea în 
aplicare a proiectelor de interes comun ori 
pentru a accelera adoptarea acestora. În 
sectorul serviciilor digitale, acțiunile de 
sprijinire stimulează și promovează, de 
asemenea, adoptarea unor noi infrastructuri 
de servicii digitale care pot deveni necesare 

(b) Acțiuni de sprijinire și alte măsuri de 
suport tehnic. Aceste acțiuni sunt necesare 
pentru a pregăti sau a sprijini punerea în 
aplicare a proiectelor de interes comun ori 
pentru a accelera adoptarea acestora. 
Acțiunile pot include intervenția de 
inginerie financiară și asistența tehnică 
care facilitează elaborarea proiectelor de 
interes comun în vederea obținerii 
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sau folositoare în urma evoluțiilor 
tehnologice, a schimbărilor pe piețele 
relevante sau a noilor priorități politice.

sprijinului financiar pe piață sau în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 
xxxx/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului de instituire a 
mecanismului Conectarea Europei; În 
sectorul serviciilor digitale, acțiunile de 
sprijinire stimulează și promovează, de 
asemenea, adoptarea unor noi infrastructuri 
de servicii digitale care pot deveni necesare 
sau folositoare în urma evoluțiilor 
tehnologice, a schimbărilor pe piețele 
relevante sau a noilor priorități politice.

Or. en

Justificare

Acest amendament urmărește să asigure că sunt alocate resurse suficiente de către Comisie 
pentru asistența administrativă și pentru sprijinul oferit statelor membre prin intermediul 
ingineriei financiare, în vederea facilitării implementării acestui mecanism nou.

Amendamentul 207
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Investițiile în infrastructura de bandă largă 
au fost până în prezent realizate în mare 
parte de investitori privați, și se 
preconizează să se întâmple la fel și pe 
viitor. Cu toate acestea, îndeplinirea 
obiectivelor Agendei digitale va necesita 
investiții în zone în care acest lucru s-ar 
justifica mai puțin din punct de vedere 
comercial sau în care ar putea fi necesară 
îmbunătățirea argumentelor comerciale 
în termenele impuse de obiective. Se 
disting următoarele tipuri de zone pe baza 
gradului de probabilitate a investițiilor:

Investițiile în infrastructura de bandă largă 
au fost până în prezent realizate în mare 
parte de investitori privați, și se 
preconizează să se întâmple la fel și pe 
viitor. Sprijinul financiar al Uniunii ar 
trebui să se îndrepte către zone în care
inițiativele comerciale nu ar putea altfel 
să preîntâmpine nevoile curente sau
preconizate, pentru a contribui la 
îndeplinirea obiectivelor agendei digitale.
Se disting următoarele tipuri de zone pe 
baza gradului de probabilitate a 
investițiilor:

Or. en
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Amendamentul 208
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Investițiile în infrastructura de bandă largă 
au fost până în prezent realizate în mare 
parte de investitori privați, și se 
preconizează să se întâmple la fel și pe 
viitor. Cu toate acestea, îndeplinirea 
obiectivelor Agendei digitale va necesita 
investiții în zone în care acest lucru s-ar 
justifica mai puțin din punct de vedere 
comercial sau în care ar putea fi necesară 
îmbunătățirea argumentelor comerciale în 
termenele impuse de obiective. Se disting 
următoarele tipuri de zone pe baza gradului 
de probabilitate a investițiilor:

Investițiile în infrastructura de bandă largă 
au fost până în prezent realizate în mare 
parte de investitori privați, și se 
preconizează să se întâmple la fel și pe 
viitor. Cu toate acestea, îndeplinirea 
obiectivelor Agendei digitale va necesita 
investiții în zone în care acest lucru s-ar 
justifica mai puțin din punct de vedere 
comercial sau în care ar putea fi necesară 
îmbunătățirea argumentelor comerciale în 
termenele impuse de obiective. Se disting 
următoarele tipuri de zone pe baza gradului 
de probabilitate a investițiilor, ținând cont 
de faptul că sprijinul pentru 
implementarea planificată trebuie să fie 
stabilit în cele din urmă pe baza situației 
geografie relevante.

Or. fr

Amendamentul 209
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Investițiile în infrastructura de bandă largă 
au fost până în prezent realizate în mare 
parte de investitori privați, și se 
preconizează să se întâmple la fel și pe 
viitor. Cu toate acestea, îndeplinirea 
obiectivelor Agendei digitale va necesita 
investiții în zone în care acest lucru s-ar 
justifica mai puțin din punct de vedere 
comercial sau în care ar putea fi necesară 
îmbunătățirea argumentelor comerciale în 

Investițiile în infrastructura de bandă largă 
au fost până în prezent realizate în mare 
parte de investitori privați, și se 
preconizează să se întâmple la fel și pe 
viitor. Cu toate acestea, îndeplinirea 
obiectivelor Agendei digitale va necesita 
investiții în zone în care acest lucru s-ar 
justifica mai puțin din punct de vedere 
comercial, în care ar putea fi necesară 
îmbunătățirea argumentelor comerciale în 
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termenele impuse de obiective. Se disting 
următoarele tipuri de zone pe baza gradului 
de probabilitate a investițiilor:

termenele impuse de obiective sau în cazul 
în care se constată o disfuncționalitate a 
pieței. Se disting următoarele tipuri de zone 
pe baza gradului de probabilitate a 
investițiilor:

Or. en

Amendamentul 210
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Investițiile în infrastructura de bandă largă 
au fost până în prezent realizate în mare 
parte de investitori privați, și se 
preconizează să se întâmple la fel și pe 
viitor. Cu toate acestea, îndeplinirea 
obiectivelor Agendei digitale va necesita 
investiții în zone în care acest lucru s-ar 
justifica mai puțin din punct de vedere 
comercial sau în care ar putea fi necesară 
îmbunătățirea argumentelor comerciale în 
termenele impuse de obiective. Se disting 
următoarele tipuri de zone pe baza gradului 
de probabilitate a investițiilor:

Investițiile în infrastructura de bandă largă 
au fost, din momentul liberalizării pieței 
de telecomunicații și până în prezent 
realizate în mare parte de investitori 
privați, și se preconizează să se întâmple la 
fel și pe viitor. Cu toate acestea, 
îndeplinirea obiectivelor Agendei digitale 
va necesita investiții în zone în care acest 
lucru s-ar justifica mai puțin din punct de 
vedere comercial sau în care ar putea fi 
necesară îmbunătățirea argumentelor 
comerciale în termenele impuse de 
obiective. Se disting următoarele tipuri de 
zone pe baza gradului de probabilitate a 
investițiilor:

Or. fr

Amendamentul 211
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Investițiile în infrastructura de bandă largă 
au fost până în prezent realizate în mare 

Investițiile în infrastructura de bandă largă 
au fost până în prezent realizate în mare 
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parte de investitori privați, și se 
preconizează să se întâmple la fel și pe 
viitor. Cu toate acestea, îndeplinirea 
obiectivelor Agendei digitale va necesita 
investiții în zone în care acest lucru s-ar 
justifica mai puțin din punct de vedere 
comercial sau în care ar putea fi necesară 
îmbunătățirea argumentelor comerciale în 
termenele impuse de obiective. Se disting 
următoarele tipuri de zone pe baza gradului 
de probabilitate a investițiilor:

parte de investitori privați, și se 
preconizează să se întâmple la fel și pe 
viitor. Cu toate acestea, îndeplinirea 
obiectivelor Agendei digitale poate
necesita investiții în zone în care acest 
lucru s-ar justifica mai puțin din punct de 
vedere comercial sau în care ar putea fi 
necesară îmbunătățirea argumentelor 
comerciale în termenele impuse de 
obiective. Se disting următoarele tipuri de 
zone pe baza gradului de probabilitate a 
investițiilor:

Or. en

Amendamentul 212
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În zonele rurale și cu densitate scăzută sunt 
disponibile de obicei conexiuni de viteză 
mică, iar în unele cazuri nu sunt 
disponibile conexiuni de niciun tip. Este 
puțin probabil ca argumentele comerciale 
pentru investiții să fie viabile, iar 
obiectivele europene nu vor putea fi, cel 
mai probabil, realizate până în 2020. 
Investițiile în aceste zone necesită un 
sprijin financiar mai semnificativ, acordat 
prin intermediul unor granturi, eventual în 
combinație cu instrumente financiare.
Astfel de zone vor include regiunile 
izolate și pe cele slab populate în care fie 
costurile de investiție sunt foarte ridicate, 
fie veniturile sunt scăzute. Sprijinul prin 
intermediul mecanismului Conectarea 
Europei în aceste zone va completa, în 
mod probabil, fondurile de coeziune 
disponibile sau sprijinul pentru dezvoltare 
rurală și alte forme de sprijin public 
direct.

În zonele rurale și cu densitate scăzută sunt 
disponibile de obicei conexiuni de viteză 
mică, iar în unele cazuri nu sunt 
disponibile conexiuni de niciun tip. Astfel 
de zone vor include regiunile izolate și pe 
cele slab populate în care fie costurile de
investiție sunt foarte ridicate, fie 
veniturile sunt scăzute. Este puțin probabil 
ca argumentele comerciale pentru investiții 
să fie viabile, iar obiectivele europene nu 
vor putea fi, cel mai probabil, realizate 
până în 2020. Investițiile în aceste zone 
necesită un sprijin financiar mai 
semnificativ, acordat prin intermediul unor 
granturi din fondurile de coeziune sau 
pentru dezvoltare rurală, în combinație cu 
instrumentele financiare din cadrul 
mecanismului Conectarea Europei.
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Or. en

Amendamentul 213
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În zonele rurale și cu densitate scăzută sunt 
disponibile de obicei conexiuni de viteză 
mică, iar în unele cazuri nu sunt 
disponibile conexiuni de niciun tip. Este 
puțin probabil ca argumentele comerciale 
pentru investiții să fie viabile, iar 
obiectivele europene nu vor putea fi, cel 
mai probabil, realizate până în 2020. 
Investițiile în aceste zone necesită un 
sprijin financiar mai semnificativ, acordat 
prin intermediul unor granturi, eventual în 
combinație cu instrumente financiare. 
Astfel de zone vor include regiunile izolate 
și pe cele slab populate în care fie costurile 
de investiție sunt foarte ridicate, fie 
veniturile sunt scăzute. Sprijinul prin 
intermediul mecanismului Conectarea 
Europei în aceste zone va completa, în mod 
probabil, fondurile de coeziune disponibile 
sau sprijinul pentru dezvoltare rurală și alte 
forme de sprijin public direct.

În zonele rurale, cu densitate scăzută și în 
regiunile afectate de un handicap natural 
și demografic grav și permanent cum ar fi 
regiunile cele mai nordice cu densitate 
foarte scăzută a populației, precum și 
regiunile insulare, transfrontaliere și 
muntoase sunt disponibile de obicei 
conexiuni de viteză mică, iar în unele 
cazuri nu sunt disponibile conexiuni de 
niciun tip. Este puțin probabil ca 
argumentele comerciale pentru investiții să 
fie viabile, iar obiectivele europene nu vor 
putea fi, cel mai probabil, realizate până în 
2020. Investițiile în aceste zone necesită un 
sprijin financiar mai semnificativ, acordat 
prin intermediul unor granturi, eventual în 
combinație cu instrumente financiare. 
Astfel de zone vor include regiunile izolate 
și pe cele slab populate în care fie costurile 
de investiție sunt foarte ridicate, fie 
veniturile sunt scăzute. Sprijinul prin 
intermediul mecanismului Conectarea 
Europei în aceste zone va completa, în mod 
probabil, fondurile de coeziune disponibile 
sau sprijinul pentru dezvoltare rurală și alte 
forme de sprijin public direct.

Or. fr

Amendamentul 214
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În zonele rurale și cu densitate scăzută sunt 
disponibile de obicei conexiuni de viteză 
mică, iar în unele cazuri nu sunt 
disponibile conexiuni de niciun tip. Este 
puțin probabil ca argumentele comerciale 
pentru investiții să fie viabile, iar 
obiectivele europene nu vor putea fi, cel 
mai probabil, realizate până în 2020. 
Investițiile în aceste zone necesită un 
sprijin financiar mai semnificativ, acordat 
prin intermediul unor granturi, eventual în 
combinație cu instrumente financiare. 
Astfel de zone vor include regiunile izolate 
și pe cele slab populate în care fie costurile 
de investiție sunt foarte ridicate, fie 
veniturile sunt scăzute. Sprijinul prin 
intermediul mecanismului Conectarea 
Europei în aceste zone va completa, în mod 
probabil, fondurile de coeziune disponibile 
sau sprijinul pentru dezvoltare rurală și alte 
forme de sprijin public direct.

În zonele rurale și în zonele cu densitate 
scăzută sau medie sunt disponibile de 
obicei conexiuni de viteză mică, iar în 
unele cazuri nu sunt disponibile conexiuni 
de niciun tip. Este puțin probabil ca 
argumentele comerciale pentru investiții să 
fie viabile, iar obiectivele europene nu vor 
putea fi, cel mai probabil, realizate până în 
2020. Investițiile în aceste zone necesită un 
sprijin financiar mai semnificativ, acordat 
prin intermediul unor granturi, eventual în 
combinație cu instrumente financiare. 
Astfel de zone vor include regiunile rurale, 
regiunile izolate și pe cele slab populate în 
care fie costurile de investiție sunt foarte 
ridicate, fie veniturile sunt scăzute. 
Sprijinul prin intermediul mecanismului 
Conectarea Europei în aceste zone va 
completa, în mod probabil, fondurile de 
coeziune disponibile sau sprijinul pentru 
dezvoltare rurală și alte forme de sprijin 
public direct.

Or. ro

Amendamentul 215
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În zonele rurale și cu densitate scăzută sunt 
disponibile de obicei conexiuni de viteză 
mică, iar în unele cazuri nu sunt 
disponibile conexiuni de niciun tip. Este 
puțin probabil ca argumentele comerciale 
pentru investiții să fie viabile, iar 
obiectivele europene nu vor putea fi, cel 
mai probabil, realizate până în 2020. 
Investițiile în aceste zone necesită un 
sprijin financiar mai semnificativ, acordat 

În zonele rurale și cu densitate scăzută, în 
special în zonele insulare și muntoase,
sunt disponibile de obicei conexiuni de 
viteză mică, iar în unele cazuri nu sunt 
disponibile conexiuni de niciun tip. Este 
puțin probabil ca argumentele comerciale 
pentru investiții să fie viabile, iar 
obiectivele europene nu vor putea fi, cel 
mai probabil, realizate până în 2020. 
Investițiile în aceste zone necesită un 



AM\909449RO.doc 103/143 PE494.476v01-00

RO

prin intermediul unor granturi, eventual în 
combinație cu instrumente financiare. 
Astfel de zone vor include regiunile izolate 
și pe cele slab populate în care fie costurile 
de investiție sunt foarte ridicate, fie 
veniturile sunt scăzute. Sprijinul prin 
intermediul mecanismului Conectarea 
Europei în aceste zone va completa, în mod 
probabil, fondurile de coeziune disponibile 
sau sprijinul pentru dezvoltare rurală și alte 
forme de sprijin public direct.

sprijin financiar mai semnificativ, acordat 
prin intermediul unor granturi, eventual în 
combinație cu instrumente financiare. 
Astfel de zone vor include regiunile izolate 
și pe cele slab populate în care fie costurile 
de investiție sunt foarte ridicate, fie 
veniturile sunt scăzute. Sprijinul prin 
intermediul mecanismului Conectarea 
Europei în aceste zone va completa, în mod 
probabil, fondurile de coeziune disponibile 
sau sprijinul pentru dezvoltare rurală și alte 
forme de sprijin public direct.

Or. en

Amendamentul 216
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În zonele cu densitate mare/urbane - cu 
excepția unor regiuni cu venituri mici -
există o ofertă bogată de conexiuni de 
viteze medii și mari, adesea furnizate de 
operatori de cablu și telecomunicații care 
se concurează reciproc. Totuși, din cauza 
acestei situații relativ satisfăcătoare de pe 
piață, stimulentele pentru investiția în 
rețele de foarte mare viteză, cum ar fi 
rețelele de fibră optică până la domiciliu, 
sunt limitate. Prin urmare, se poate lua în 
considerare și posibilitatea acordării de 
sprijin financiar pentru investițiile în zone 
urbane cu densitate mare a populației, 
care nu atrag suficiente investiții în ciuda 
beneficiilor pentru societate pe care le-ar 
genera acestea, cu condiția ca acordarea 
de sprijin financiar în aceste cazuri să 
respecte pe deplin articolele 101, 102 și 
106 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, precum și, dacă este 
cazul, Orientările comunitare pentru 
aplicarea normelor privind ajutorul de 

În zonele cu densitate mare/urbane – cu 
excepția unor regiuni cu venituri mici –
există o ofertă bogată de conexiuni de 
viteze medii și mari, adesea furnizate de 
operatori de cablu și telecomunicații care 
se concurează reciproc.
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stat în cazul dezvoltării rapide a rețelelor 
în bandă largă.

Or. fr

Amendamentul 217
András Gyürk

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În zonele cu densitate mare/urbane - cu 
excepția unor regiuni cu venituri mici -
există o ofertă bogată de conexiuni de 
viteze medii și mari, adesea furnizate de 
operatori de cablu și telecomunicații care 
se concurează reciproc. Totuși, din cauza 
acestei situații relativ satisfăcătoare de pe 
piață, stimulentele pentru investiția în 
rețele de foarte mare viteză, cum ar fi 
rețelele de fibră optică până la domiciliu, 
sunt limitate. Prin urmare, se poate lua în 
considerare și posibilitatea acordării de 
sprijin financiar pentru investițiile în zone 
urbane cu densitate mare a populației, 
care nu atrag suficiente investiții în ciuda 
beneficiilor pentru societate pe care le-ar 
genera acestea, cu condiția ca acordarea 
de sprijin financiar în aceste cazuri să 
respecte pe deplin articolele 101, 102 și 
106 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, precum și, dacă este 
cazul, Orientările comunitare pentru 
aplicarea normelor privind ajutorul de 
stat în cazul dezvoltării rapide a rețelelor 
în bandă largă.

În zonele cu densitate mare/urbane - cu 
excepția unor regiuni cu venituri mici –
există o ofertă bogată de conexiuni de 
viteze medii și mari, adesea furnizate de 
operatori de cablu și telecomunicații care 
se concurează reciproc.

Or. en

Amendamentul 218
Ioannis A. Tsoukalas
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Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În zonele cu densitate mare/urbane - cu 
excepția unor regiuni cu venituri mici -
există o ofertă bogată de conexiuni de 
viteze medii și mari, adesea furnizate de 
operatori de cablu și telecomunicații care 
se concurează reciproc. Totuși, din cauza 
acestei situații relativ satisfăcătoare de pe 
piață, stimulentele pentru investiția în 
rețele de foarte mare viteză, cum ar fi 
rețelele de fibră optică până la domiciliu, 
sunt limitate. Prin urmare, se poate lua în 
considerare și posibilitatea acordării de 
sprijin financiar pentru investițiile în zone 
urbane cu densitate mare a populației, care 
nu atrag suficiente investiții în ciuda 
beneficiilor pentru societate pe care le-ar 
genera acestea, cu condiția ca acordarea de 
sprijin financiar în aceste cazuri să respecte 
pe deplin articolele 101, 102 și 106 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, precum și, dacă este cazul, 
Orientările comunitare pentru aplicarea 
normelor privind ajutorul de stat în cazul 
dezvoltării rapide a rețelelor în bandă largă.

În zonele cu densitate mare/urbane - cu 
excepția unor regiuni cu venituri mici –
există o ofertă bogată de conexiuni de 
viteze medii și mari, adesea furnizate de 
operatori de cablu și telecomunicații care 
se concurează reciproc. Totuși, din cauza 
acestei situații relativ satisfăcătoare de pe 
piață, stimulentele pentru investiția în 
rețele de foarte mare viteză, cum ar fi 
rețelele de fibră optică până la domiciliu, 
sunt limitate. În câteva cazuri, au fost 
implementate rețele metropolitane de 
fibră optică aflate în proprietatea statului, 
care sunt încă subutilizate și inaccesibile 
pentru întreprinderile private Prin urmare, 
se poate lua în considerare și posibilitatea 
acordării de sprijin financiar pentru 
investițiile în zone urbane cu densitate 
mare a populației, care nu atrag suficiente 
investiții în ciuda beneficiilor pentru 
societate pe care le-ar genera acestea, cu 
condiția ca acordarea de sprijin financiar în 
aceste cazuri să respecte pe deplin 
articolele 101, 102 și 106 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
precum și, dacă este cazul, Orientările 
comunitare pentru aplicarea normelor 
privind ajutorul de stat în cazul dezvoltării 
rapide a rețelelor în bandă largă.

Or. en

Amendamentul 219
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În zonele cu densitate mare/urbane - cu În zonele cu densitate mare/urbane – cu 
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excepția unor regiuni cu venituri mici -
există o ofertă bogată de conexiuni de 
viteze medii și mari, adesea furnizate de 
operatori de cablu și telecomunicații care 
se concurează reciproc. Totuși, din cauza 
acestei situații relativ satisfăcătoare de pe 
piață, stimulentele pentru investiția în 
rețele de foarte mare viteză, cum ar fi 
rețelele de fibră optică până la domiciliu, 
sunt limitate. Prin urmare, se poate lua în 
considerare și posibilitatea acordării de 
sprijin financiar pentru investițiile în zone 
urbane cu densitate mare a populației, care 
nu atrag suficiente investiții în ciuda 
beneficiilor pentru societate pe care le-ar 
genera acestea, cu condiția ca acordarea de 
sprijin financiar în aceste cazuri să respecte 
pe deplin articolele 101, 102 și 106 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, precum și, dacă este cazul, 
Orientările comunitare pentru aplicarea 
normelor privind ajutorul de stat în cazul 
dezvoltării rapide a rețelelor în bandă largă.

excepția unor regiuni cu venituri mici –
există o ofertă bogată de conexiuni de 
viteze medii și mari, adesea furnizate de 
operatori de cablu și telecomunicații care 
se concurează reciproc. Totuși, din cauza 
acestei situații relativ satisfăcătoare de pe 
piață, stimulentele pentru investiția în 
rețele de foarte mare viteză, cum ar fi 
rețelele de fibră optică până la domiciliu, 
sunt limitate. Prin urmare, se poate lua în 
considerare și posibilitatea acordării de 
sprijin financiar pentru investițiile în zone 
urbane cu densitate mare a populației, care 
nu atrag suficiente investiții în ciuda 
beneficiilor pentru societate pe care le-ar 
genera acestea, cu condiția ca acordarea de 
sprijin financiar în aceste cazuri să respecte 
pe deplin articolele 101, 102 și 106 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și să nu genereze 
disfuncționalități la nivelul piețelor și 
excluderea investițiilor private, precum și, 
dacă este cazul, Orientările comunitare 
pentru aplicarea normelor privind ajutorul 
de stat în cazul dezvoltării rapide a 
rețelelor în bandă largă.

Or. en

Amendamentul 220
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În zonele cu densitate mare/urbane - cu 
excepția unor regiuni cu venituri mici -
există o ofertă bogată de conexiuni de 
viteze medii și mari, adesea furnizate de 
operatori de cablu și telecomunicații care 
se concurează reciproc. Totuși, din cauza 
acestei situații relativ satisfăcătoare de pe 
piață, stimulentele pentru investiția în 
rețele de foarte mare viteză, cum ar fi 

În zonele cu densitate mare/urbane – cu 
excepția unor regiuni cu venituri mici –
există o ofertă bogată de conexiuni de 
viteze medii și mari, adesea furnizate de 
operatori de cablu și telecomunicații care 
se concurează reciproc. Totuși, din cauza 
acestei situații relativ satisfăcătoare de pe 
piață, stimulentele pentru investiția în 
rețele de foarte mare viteză, cum ar fi 
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rețelele de fibră optică până la domiciliu, 
sunt limitate. Prin urmare, se poate lua în 
considerare și posibilitatea acordării de 
sprijin financiar pentru investițiile în zone 
urbane cu densitate mare a populației, care 
nu atrag suficiente investiții în ciuda 
beneficiilor pentru societate pe care le-ar 
genera acestea, cu condiția ca acordarea de 
sprijin financiar în aceste cazuri să respecte 
pe deplin articolele 101, 102 și 106 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, precum și, dacă este cazul, 
Orientările comunitare pentru aplicarea 
normelor privind ajutorul de stat în cazul 
dezvoltării rapide a rețelelor în bandă largă.

rețelele de fibră optică până la domiciliu, 
sunt limitate. Prin urmare, se poate lua în 
considerare și posibilitatea utilizării 
instrumentelor financiare pentru 
investițiile în zone urbane cu densitate 
mare a populației, care nu atrag suficiente 
investiții în ciuda beneficiilor pentru 
societate pe care le-ar genera acestea, cu 
condiția ca acordarea de sprijin financiar în 
aceste cazuri să respecte pe deplin 
articolele 101, 102 și 106 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
precum și, dacă este cazul, Orientările 
comunitare pentru aplicarea normelor 
privind ajutorul de stat în cazul dezvoltării 
rapide a rețelelor în bandă largă.

Or. en

Amendamentul 221
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În zonele cu densitate mare/urbane - cu 
excepția unor regiuni cu venituri mici -
există o ofertă bogată de conexiuni de 
viteze medii și mari, adesea furnizate de 
operatori de cablu și telecomunicații care 
se concurează reciproc. Totuși, din cauza 
acestei situații relativ satisfăcătoare de pe 
piață, stimulentele pentru investiția în 
rețele de foarte mare viteză, cum ar fi 
rețelele de fibră optică până la domiciliu, 
sunt limitate. Prin urmare, se poate lua în 
considerare și posibilitatea acordării de 
sprijin financiar pentru investițiile în zone 
urbane cu densitate mare a populației, care 
nu atrag suficiente investiții în ciuda 
beneficiilor pentru societate pe care le-ar 
genera acestea, cu condiția ca acordarea de 
sprijin financiar în aceste cazuri să respecte 
pe deplin articolele 101, 102 și 106 din 

În zonele cu densitate mare/urbane – cu 
excepția unor regiuni cu venituri mici –
există o ofertă bogată de conexiuni de 
viteze medii și mari, adesea furnizate de 
operatori de cablu și telecomunicații care 
se concurează reciproc. Totuși, din cauza 
acestei situații relativ satisfăcătoare de pe 
piață, stimulentele pentru investiția în 
rețele de foarte mare viteză, cum ar fi 
rețelele de fibră optică până la domiciliu, 
sunt limitate. Prin urmare, se poate lua în 
considerare și posibilitatea acordării de 
sprijin financiar pentru investițiile în zone 
urbane cu densitate mare a populației, care 
nu atrag suficiente investiții în ciuda 
beneficiilor pentru societate pe care le-ar 
genera acestea, cu condiția ca acordarea de 
sprijin financiar în aceste cazuri să respecte 
pe deplin articolele 101, 102 și 106 din 
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Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, precum și, dacă este cazul, 
Orientările comunitare pentru aplicarea 
normelor privind ajutorul de stat în cazul 
dezvoltării rapide a rețelelor în bandă largă.

Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, precum și, dacă este cazul, 
Orientările comunitare pentru aplicarea 
normelor privind ajutorul de stat în cazul 
dezvoltării rapide a rețelelor deschise în 
bandă largă.

Or. fr

Amendamentul 222
Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

În regiunile mai puțin dezvoltate, sprijinul 
pentru implementarea rețelelor în bandă 
largă ar trebui acordat în principal prin 
intermediul instrumentelor fondurilor 
structurale și fondurilor de coeziune. 
Granturile și/sau instrumentele financiare 
din cadrul mecanismului Conectarea 
Europei ar putea completa acest sprijin, 
atunci când este necesar în vederea 
îndeplinirii obiectivelor prezentului 
regulament. Realizarea sinergiilor între 
acțiunile CEF în regiunile respective și 
sprijinul provenit din fondurile 
structurale și din fondurile de coeziune 
poate fi stimulată prin utilizarea unui 
mecanism de coordonare adecvat.

În regiunile mai puțin dezvoltate, sprijinul 
pentru implementarea rețelelor în bandă 
largă ar trebui acordat în principal prin 
intermediul instrumentelor fondurilor 
structurale și fondurilor de coeziune. 
Acestea ar trebui să fie completate de 
instrumentele financiare din cadrul 
mecanismului Conectarea Europei, prin 
utilizarea unui mecanism de coordonare 
adecvat.

Or. en

Amendamentul 223
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În regiunile mai puțin dezvoltate, sprijinul 
pentru implementarea rețelelor în bandă 
largă ar trebui acordat în principal prin 
intermediul instrumentelor fondurilor 
structurale și fondurilor de coeziune. 
Granturile și/sau instrumentele financiare 
din cadrul mecanismului Conectarea 
Europei ar putea completa acest sprijin, 
atunci când este necesar în vederea 
îndeplinirii obiectivelor prezentului 
regulament. Realizarea sinergiilor între 
acțiunile CEF în regiunile respective și 
sprijinul provenit din fondurile structurale 
și din fondurile de coeziune poate fi 
stimulată prin utilizarea unui mecanism de 
coordonare adecvat.

În regiunile mai puțin dezvoltate, sprijinul 
pentru implementarea rețelelor în bandă 
largă ar trebui acordat în principal prin 
intermediul resurselor proprii 
corespunzătoare sau, dacă acest lucru nu 
este posibil, prin intermediul 
instrumentelor fondurilor structurale și 
fondurilor de coeziune. Granturile și/sau 
instrumentele financiare din cadrul 
mecanismului Conectarea Europei ar putea 
completa acest sprijin, atunci când este 
necesar în vederea îndeplinirii obiectivelor 
prezentului regulament. Realizarea 
sinergiilor între acțiunile CEF în regiunile 
respective și sprijinul provenit din 
fondurile structurale și din fondurile de 
coeziune poate fi stimulată prin utilizarea 
unui mecanism de coordonare adecvat.

Or. fr

Amendamentul 224
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

În regiunile mai puțin dezvoltate, sprijinul 
pentru implementarea rețelelor în bandă 
largă ar trebui acordat în principal prin 
intermediul instrumentelor fondurilor 
structurale și fondurilor de coeziune. 
Granturile și/sau instrumentele financiare 
din cadrul mecanismului Conectarea 
Europei ar putea completa acest sprijin, 
atunci când este necesar în vederea 
îndeplinirii obiectivelor prezentului 
regulament. Realizarea sinergiilor între 
acțiunile CEF în regiunile respective și 
sprijinul provenit din fondurile structurale 
și din fondurile de coeziune poate fi 

În regiunile mai puțin dezvoltate, sprijinul 
pentru implementarea rețelelor în bandă 
largă ar trebui acordat în principal prin 
intermediul instrumentelor fondurilor 
structurale și fondurilor de coeziune. 
Granturile și/sau instrumentele financiare 
din cadrul mecanismului Conectarea 
Europei ar putea completa acest sprijin, 
atunci când este necesar în vederea 
îndeplinirii obiectivelor prezentului 
regulament. Realizarea sinergiilor între 
acțiunile CEF în regiunile respective și 
sprijinul provenit din fondurile structurale 
și din fondurile de coeziune poate fi 
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stimulată prin utilizarea unui mecanism de 
coordonare adecvat.

stimulată prin utilizarea unui mecanism de 
coordonare adecvat, prevenind eventualele 
suprapuneri sau omisiuni.

Or. en

Amendamentul 225
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Clasificarea regiunilor în categoriile 
menționate mai sus este indicată orientativ 
pe harta de mai jos.

Clasificarea regiunilor în categoriile 
menționate mai sus este indicată orientativ 
pe harta de mai jos. Ar trebui menționat că 
regiunile respective pot include zone cu 
densități ale populației extrem de variate.

Or. fr

Amendamentul 226
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile care contribuie la proiectul de 
interes comun din domeniul rețelelor în 
bandă largă trebuie să alcătuiască un 
portofoliu echilibrat, incluzând acțiuni 
care să contribuie la ambele obiective ale 
Agendei digitale, atât cel de 30 Mbps cât 
și cel de 100 Mbps, acoperind în special 
regiuni suburbane și rurale, precum și 
regiuni din toată Uniunea Europeană;

Acțiunile care contribuie la proiectul de 
interes comun din domeniul rețelelor în 
bandă largă trebuie să cuprindă în special 
regiuni suburbane și rurale, precum și 
regiuni din toată Uniunea Europeană;

Or. en
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Amendamentul 227
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile care contribuie la proiectul de 
interes comun din domeniul rețelelor în 
bandă largă trebuie să alcătuiască un 
portofoliu echilibrat, incluzând acțiuni care 
să contribuie la ambele obiective ale 
Agendei digitale, atât cel de 30 Mbps cât și 
cel de 100 Mbps, acoperind în special 
regiuni suburbane și rurale, precum și 
regiuni din toată Uniunea Europeană;

Acțiunile care contribuie la proiectul de 
interes comun din domeniul rețelelor în 
bandă largă trebuie să alcătuiască un 
portofoliu echilibrat, incluzând acțiuni care 
să contribuie la ambele obiective atât cel de 
100 Mbps cât și cel de 1 Gbps, acoperind 
în special regiuni suburbane, rurale și 
urbane, precum și regiuni din toată 
Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 228
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 9 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile care contribuie la proiectul de 
interes comun din domeniul rețelelor în 
bandă largă, indiferent de tehnologia 
utilizată:

Acțiunile care contribuie la proiectul de 
interes comun din domeniul rețelelor în 
bandă largă:

Or. en

Amendamentul 229
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 9 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijină investiții în rețele în bandă (a) sprijină investiții în rețele în bandă 
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largă care pot contribui la obiectivul 
Agendei digitale pentru 2020 de acoperire 
universală la 30Mbps; sau

largă care pot contribui la conectarea 
tuturor gospodăriilor din UE cu viteze de 
minimum 100 Mbps și, în cazul în care 
acest nu este posibil, cu viteza cea mai 
mare cu putință; sau

Or. en

Amendamentul 230
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 9 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijină investiții în rețele în bandă 
largă care pot contribui la obiectivul 
Agendei digitale pentru 2020 de acoperire 
universală la 30Mbps; sau

(a) sprijină investiții în rețele în bandă 
largă care pot contribui la obiectivul 
Agendei digitale pentru 2020 de acoperire 
universală la 30 Mbps sau la obiective 
chiar și mai ambițioase la nivel național și 
regional; sau

Or. en

Amendamentul 231
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 9 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijină investiții în rețele în bandă 
largă care pot contribui la obiectivul 
Agendei digitale pentru 2020 de acoperire 
universală la 30Mbps; sau

(a) sprijină investiții în rețele în bandă 
largă care pot contribui la obiectivul pentru 
2020 de acoperire universală la 100 Mbps; 
sau

Or. en

Amendamentul 232
Teresa Riera Madurell
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Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 9 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijină investiții în rețele în bandă 
largă care pot contribui la obiectivul 
Agendei digitale pentru 2020 de acoperire 
universală la 30Mbps; sau

(a) sprijină investiții în rețele în bandă 
largă care pot contribui la obiectivul 
Agendei digitale pentru 2020 de acoperire 
universală la 30 Mbps și peste 30 Mbps; 
sau

Or. en

Amendamentul 233
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 9 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijină investiții în rețele în bandă 
largă care pot contribui la obiectivul 
Agendei digitale pentru 2020 de acoperire 
universală la 30Mbps; sau

(a) sprijină investiții în rețele în bandă 
largă care pot contribui cel puțin la 
obiectivul Agendei digitale pentru 2020 de 
acoperire universală la 30 Mbps; sau

Or. en

Amendamentul 234
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 9 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijină investiții în rețele în bandă 
largă care pot contribui la obiectivul 
Agendei digitale pentru 2020 de acoperire 
universală la 30Mbps; sau

(a) sprijină investiții în rețele deschise în 
bandă largă care pot contribui la obiectivul 
Agendei digitale pentru 2020 de acoperire 
universală la 30Mbps; sau

Or. fr



PE494.476v01-00 114/143 AM\909449RO.doc

RO

Amendamentul 235
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 9 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijină investiții în rețele în bandă 
largă care pot contribui la obiectivul 
Agendei digitale pentru 2020 de acoperire 
universală la 30Mbps; sau

(a) sprijină investiții în rețele în bandă 
largă care pot contribui la obiectivul 
Agendei digitale pentru 2020 de acoperire 
universală la 30Mbps; și

Or. fr

Amendamentul 236
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 9 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijină investiții în rețele în bandă 
largă care pot contribui la obiectivul 
Agendei digitale pentru 2020 și la 
obiectivul abonării a cel puțin 50% dintre 
gospodăriile europene la conexiuni 
internet de peste 100 Mbps;

eliminat

Or. en

Amendamentul 237
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 9 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijină investiții în rețele în bandă 
largă care pot contribui la obiectivul 

(b) sprijină investiții în rețele în bandă 
largă care pot contribui la obiectivul 
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Agendei digitale pentru 2020 și la 
obiectivul abonării a cel puțin 50% dintre 
gospodăriile europene la conexiuni internet 
de peste 100 Mbps;

Agendei digitale pentru 2020 sau la 
obiective chiar și mai ambițioase la nivel 
regional și național și la obiectivul 
abonării a cel puțin 50 % dintre 
gospodăriile europene la conexiuni internet 
de peste 100 Mbps;

Or. en

Amendamentul 238
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 9 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijină investiții în rețele în bandă 
largă care pot contribui la obiectivul 
Agendei digitale pentru 2020 și la 
obiectivul abonării a cel puțin 50% dintre 
gospodăriile europene la conexiuni internet 
de peste 100 Mbps;

(b) sprijină investiții în rețele în bandă 
largă care pot contribui la obiectivul 
pentru 2020 pentru abonarea a cel puțin 
50 % dintre gospodăriile europene la 
conexiuni internet de peste 1 Gbps;

Or. en

Amendamentul 239
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 9 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijină investiții în rețele în bandă 
largă care pot contribui la obiectivul 
Agendei digitale pentru 2020 și la 
obiectivul abonării a cel puțin 50% dintre 
gospodăriile europene la conexiuni internet 
de peste 100 Mbps;

(b) sprijină investiții în rețele în bandă 
largă care pot contribui la obiectivul 
Agendei digitale pentru 2020 și la 
obiectivul abonării a cel puțin 75 % dintre 
gospodăriile europene la conexiuni internet 
de peste 100 Mbps;

Or. fr
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Justificare

Stabilirea unor obiective ambițioase de a asigurare a șanselor egale va da cetățenilor 
încredere în continentul european.

Amendamentul 240
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 9 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijină investiții în rețele în bandă 
largă care pot contribui la obiectivul 
Agendei digitale pentru 2020 și la 
obiectivul abonării a cel puțin 50% dintre 
gospodăriile europene la conexiuni internet 
de peste 100 Mbps;

(b) sprijină investiții în rețele deschise, 
foarte rapide în bandă largă care pot 
contribui la obiectivul Agendei digitale 
pentru 2020 și la obiectivul abonării a cel 
puțin 50 % dintre gospodăriile europene la 
conexiuni internet de peste 100 Mbps;

Or. fr

Amendamentul 241
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 9 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijină investiții în rețele în bandă 
largă care pot contribui la obiectivul 
Agendei digitale pentru 2020 și la 
obiectivul abonării a cel puțin 50% dintre 
gospodăriile europene la conexiuni internet 
de peste 100 Mbps;

(b) sprijină investiții în rețele în bandă 
largă care pot contribui cel puțin la 
obiectivul Agendei digitale pentru 2020 și 
la obiectivul abonării a cel puțin 50 % 
dintre gospodăriile europene la conexiuni 
internet de 100 Mbps;

Or. en

Amendamentul 242
Gunnar Hökmark
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Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 9 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) respectă legislația aplicabilă, în special 
legislația din domeniul concurenței

(c) respectă legislația aplicabilă, în special 
legislația din domeniul concurenței. Numai 
rețelele care sunt deschise concurenței (pe 
baza accesului prin intermediul unor 
terți) ar trebui să fie eligibile pentru 
fondurile publice stabilite în prezentul 
regulament

Or. en

Amendamentul 243
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 9 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) respectă legislația aplicabilă, în special 
legislația din domeniul concurenței

(c) respectă legislația aplicabilă, în special 
legislația din domeniul concurenței și 
obligația de a asigura accesul, astfel cum 
este definit la articolul 3a

Or. en

Amendamentul 244
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 9 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sprijină caracterul deschis al 
internetului, asigurând interzicerea 
blocării serviciilor legale ale rețelelor de 
telecomunicații finanțate în temeiul 
prezentului regulament și permițând o 
gestionare rezonabilă a traficului în cazul 
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congestionării rețelei în orele de vârf, 
respectând cerințele minime privind 
calitatea serviciilor, astfel cum sunt 
prevăzute la articolul 22 alineatul (3) din 
Directiva 2002/22/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului, din 
7 martie 2002 privind serviciul universal 
și drepturile utilizatorilor cu privire la 
rețelele și serviciile electronice de 
comunicații (Directiva privind serviciul 
universal);

Or. en

Amendamentul 245
Amelia Andersdotter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

și constau, concret, din una sau mai multe 
dintre următoarele acțiuni:

și constau, concret, din acțiunile 
menționate mai jos, stabilite în ordinea 
priorității:

Or. en

Amendamentul 246
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 10 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) implementarea de infrastructuri fizice 
pasive sau implementarea de 
infrastructuri fizice combinate pasive și 
active și elemente auxiliare de 
infrastructură, precum și serviciile 
necesare pentru exploatarea acestor 
infrastructuri;

(a) implementarea unei infrastructuri fizice 
pasive;
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Or. en

Amendamentul 247
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 10 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) implementarea unei infrastructuri 
fizice combinate pasive și active și 
elemente auxiliare de infrastructură, 
precum și serviciile necesare pentru 
exploatarea acestei infrastructuri;

Or. en

Amendamentul 248
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 10 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) asistență în elaborarea proiectelor de 
interes comun, în vederea obținerii
finanțării în temeiul Regulamentului 
(UE) nr. xxxx/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului de instituire a 
mecanismului Conectarea Europei sau pe 
piețele financiare;

Or. en

Amendamentul 249
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Implementarea rețelelor în bandă largă 
pentru a asigura conexiunea regiunilor 
insulare, regiunilor fără ieșire la mare și a 
regiunilor periferice cu regiunile centrale 
ale Uniunii, inclusiv prin utilizarea de 
cabluri submarine acolo unde este necesar, 
va fi sprijinită în cazurile în care este
esențială pentru a asigura accesul 
comunităților izolate la bandă largă cu 
viteza de cel puțin 30 Mbps. Sprijinul 
acordat în acest context ar trebui să vină în 
completarea altor fonduri, fie ale UE, fie 
naționale, disponibile în acest sens.

Implementarea rețelelor în bandă largă 
pentru a asigura conexiunea regiunilor 
rurale, a regiunilor izolate, a regiunilor
insulare, a regiunilor fără ieșire la mare și a 
regiunilor periferice cu regiunile centrale 
ale Uniunii, inclusiv prin utilizarea de 
cabluri submarine acolo unde este necesar, 
va fi sprijinită în cazurile în care este 
esențială pentru a asigura accesul 
comunităților izolate la bandă largă cu 
viteza de cel puțin 30 Mbps. Sprijinul 
acordat în acest context ar trebui să vină în 
completarea altor fonduri, fie ale UE, fie 
naționale, disponibile în acest sens.

Or. ro

Amendamentul 250
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Implementarea rețelelor în bandă largă 
pentru a asigura conexiunea regiunilor 
insulare, regiunilor fără ieșire la mare și a 
regiunilor periferice cu regiunile centrale 
ale Uniunii, inclusiv prin utilizarea de 
cabluri submarine acolo unde este necesar, 
va fi sprijinită în cazurile în care este 
esențială pentru a asigura accesul 
comunităților izolate la bandă largă cu 
viteza de cel puțin 30 Mbps. Sprijinul 
acordat în acest context ar trebui să vină în 
completarea altor fonduri, fie ale UE, fie 
naționale, disponibile în acest sens.

Implementarea rețelelor în bandă largă 
pentru a asigura conexiunea regiunilor 
insulare, regiunilor fără ieșire la mare și a 
regiunilor periferice cu regiunile centrale 
ale Uniunii, inclusiv prin utilizarea de 
cabluri submarine acolo unde este necesar, 
va fi sprijinită în cazurile în care este 
esențială pentru a asigura accesul 
comunităților izolate la bandă largă cu 
viteza de cel puțin 100 Mbps. Sprijinul 
acordat în acest context ar trebui să vină în 
completarea altor fonduri, fie ale UE, fie 
naționale, disponibile în acest sens.

Or. en
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Amendamentul 251
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 13 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Printre beneficiarii de sprijin UE pentru 
proiectul de interes comun din domeniul 
benzii largi se numără, printre alții:

Printre beneficiarii de sprijin UE pentru 
proiectul de interes comun din domeniul 
benzii largi se poate număra orice entitate 
din Uniune sau orice entitate privată care 
are sediul și care plătește impozite pe 
teritoriul Uniunii. Printre alții, acești 
beneficiari pot fi:

Or. en

Amendamentul 252
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 13 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) operatorii de telecomunicații 
(tradiționali, indiferent dacă investesc 
direct sau prin intermediul unei filiale sau 
al unei companii nou înființate) care 
lansează investiții în rețele rapide și 
ultrarapide în bandă largă;

(a) operatorii de telecomunicații;

Or. en

Amendamentul 253
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 13 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) operatorii de telecomunicații (a) operatorii de telecomunicații 
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(tradiționali, indiferent dacă investesc 
direct sau prin intermediul unei filiale sau 
al unei companii nou înființate) care 
lansează investiții în rețele rapide și 
ultrarapide în bandă largă;

(tradiționali, indiferent dacă investesc 
direct sau prin intermediul unei filiale sau 
al unei companii nou înființate) care 
lansează investiții în rețele rapide și 
ultrarapide în bandă largă și care 
garantează condițiile de accesibilitate 
pentru alți operatori, în conformitate cu 
Directiva 2002/21/CE;

Or. fr

Amendamentul 254
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 13 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) operatorii de telecomunicații 
(tradiționali, indiferent dacă investesc 
direct sau prin intermediul unei filiale sau 
al unei companii nou înființate) care 
lansează investiții în rețele rapide și 
ultrarapide în bandă largă;

(a) operatorii de telecomunicații și 
operatorii de rețele de fibră optică 
(tradiționali, indiferent dacă investesc 
direct sau prin intermediul unei filiale sau 
al unei companii nou înființate) care 
lansează investiții în rețele rapide și 
ultrarapide în bandă largă;

Or. en

Amendamentul 255
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 13 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) companiile de utilități (de ex. apă, 
canalizare, energie, transport), care ar 
trebui să investească în rețele pasive în 
bandă largă fie individual, fie în 
parteneriat cu operatorii;

(b) companiile de utilități (de ex. apă, 
canalizare, energie, transport);

Or. en
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Amendamentul 256
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 13 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) companiile de utilități (de ex. apă, 
canalizare, energie, transport), care ar 
trebui să investească în rețele pasive în 
bandă largă fie individual, fie în parteneriat 
cu operatorii;

(b) companiile de utilități (de ex., rețele 
urbane și municipale, apă, canalizare, 
energie, transport), care ar trebui să 
investească în rețele pasive în bandă largă 
fie individual, fie în parteneriat cu 
operatorii;

Or. en

Amendamentul 257
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 13 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) factorii decizionali regionali, inclusiv 
municipalitățile, care pot încheia 
concesiuni pentru infrastructurile de bandă 
largă; furnizorii de echipamente ar putea fi
interesați de astfel de aranjamente, prin 
crearea unei societăți vehicul investițional;

(c) factorii decizionali regionali și locali, 
inclusiv municipalitățile, care pot încheia 
concesiuni pentru infrastructurile de bandă 
largă; furnizorii de echipamente ar putea fi 
interesați de astfel de aranjamente, prin 
crearea unei societăți vehicul investițional;

Or. en

Amendamentul 258
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 13 – litera c 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) factorii decizionali regionali, inclusiv 
municipalitățile, care pot încheia 
concesiuni pentru infrastructurile de bandă 
largă; furnizorii de echipamente ar putea fi 
interesați de astfel de aranjamente, prin 
crearea unei societăți vehicul investițional;

(c) factorii decizionali locali, regionali, 
inclusiv municipalitățile, care pot încheia 
concesiuni pentru infrastructurile de bandă 
largă; furnizorii de echipamente ar putea fi 
interesați de astfel de aranjamente, prin 
crearea unei societăți vehicul investițional;

Or. ro

Amendamentul 259
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 13 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) parteneriatele între mai mulți operatori 
activi pe piețele tehnologiilor cu fir sau 
fără fir în vederea construirii de 
infrastructuri de nouă generație.

(d) parteneriatele între mai mulți operatori 
activi pe piețele tehnologiilor cu fir sau 
fără fir în vederea construirii de 
infrastructuri de nouă generație, precum și 
între operatori și companiile care au 
sediul în regiuni rurale, insulare, fără 
ieșire la mare sau periferice.

Or. en

Amendamentul 260
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 13 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) parteneriatele între mai mulți operatori 
activi pe piețele tehnologiilor cu fir sau 
fără fir în vederea construirii de 
infrastructuri de nouă generație.

(d) parteneriatele între mai mulți operatori 
(privați și publici) activi pe piețele 
tehnologiilor cu fir sau fără fir în vederea 
construirii de infrastructuri de nouă 
generație.
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Or. en

Amendamentul 261
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 13 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) parteneriatele între mai mulți operatori 
activi pe piețele tehnologiilor cu fir sau 
fără fir în vederea construirii de 
infrastructuri de nouă generație.

(d) parteneriatele între mai mulți operatori 
activi pe piețele tehnologiilor cu fir sau 
fără fir în vederea construirii de 
infrastructuri de nouă generație și punerii 
în funcțiune a celor existente.

Or. en

Amendamentul 262
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

La alcătuirea portofoliului se va ține seama 
în mod corespunzător de necesarul de 
investiții al statelor membre, având în 
vedere numărul de gospodării care 
urmează să fie conectate cu sprijinul
mecanismului Conectarea Europei.

La alcătuirea portofoliului se va ține seama 
în mod corespunzător de cererea 
previzionată de acces la bandă largă și de 
beneficiile pentru economia locală aduse 
de mecanismul Conectarea Europei.

Or. en

Amendamentul 263
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, vor fi sprijinite și conexiunile de 
mare viteză în punctele de acces public la 
internet, în special în spațiile publice cum 
ar fi școli, spitale, sedii ale administrației 
publice locale și biblioteci.

În plus, vor fi sprijinite și conexiunile de 
mare viteză în punctele de acces public la 
internet, în special în spațiile publice cum 
ar fi școli și universități, muzee și situri 
aflate în patrimoniul cultural, spitale, 
mijloace și noduri ale transportului în 
comun, sedii ale administrației publice 
locale și biblioteci și disponibilitatea 
generală a rețelelor de internet fără fir 
gratuite.

Or. en

Amendamentul 264
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, vor fi sprijinite și conexiunile de 
mare viteză în punctele de acces public la 
internet, în special în spațiile publice cum 
ar fi școli, spitale, sedii ale administrației 
publice locale și biblioteci.

Se va acorda o atenție deosebită 
conexiunilor de mare viteză în punctele de 
acces public la internet, în special în 
spațiile publice cum ar fi școli, spitale, 
sedii ale administrației publice locale și 
biblioteci.

Or. en

Amendamentul 265
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Implementarea infrastructurilor de servicii 
digitale va contribui la realizarea pieței 
digitale unice prin eliminarea blocajelor 

Implementarea infrastructurilor de servicii 
digitale va contribui la realizarea pieței 
digitale unice prin eliminarea blocajelor 
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existente legate de implementarea 
serviciilor. Acest lucru se va realiza prin 
crearea și/sau perfecționarea platformelor 
interoperabile de infrastructuri de servicii 
digitale, la care se vor adăuga infrastructuri 
esențiale pentru serviciile digitale de bază. 
Se va folosi pentru aceasta o abordare pe 
două niveluri:

existente legate de implementarea 
serviciilor. Acest lucru se va realiza prin 
crearea și/sau perfecționarea platformelor 
de infrastructuri de servicii digitale 
interoperabile și compatibile la nivel 
internațional, la care se vor adăuga 
infrastructuri esențiale pentru serviciile 
digitale de bază. Se va folosi pentru aceasta 
o abordare pe două niveluri:

Or. en

Amendamentul 266
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

O infrastructură publică de tip magistrală 
transeuropeană de servicii va oferi 
conectivitate la viteze foarte mari între 
instituțiile UE din domenii precum 
administrația publică, cultura, educația și 
sănătatea. Această infrastructură de tip
magistrală va sprijini serviciile publice cu 
valoare europeană prin asigurarea 
controlului calității serviciilor și a 
accesului securizat. În acest mod, va 
garanta o continuitate digitală a serviciului 
public în beneficiul cetățenilor, al 
întreprinderilor și al administrațiilor. O 
astfel de infrastructură va permite 
cumularea cererilor de conectare, realizarea 
masei critice și reducerea costurilor.

O infrastructură publică de tip magistrală 
transeuropeană de servicii va oferi 
conectivitate la viteze foarte mari între 
instituțiile UE din domenii precum 
administrația publică, cultura, educația, 
cercetarea și sănătatea. Această 
infrastructură de tip magistrală va sprijini 
serviciile publice cu valoare europeană prin 
asigurarea controlului calității serviciilor și 
a accesului securizat. În acest mod, va 
garanta o continuitate digitală a serviciului 
public în beneficiul cetățenilor, al 
întreprinderilor și al administrațiilor. O 
astfel de infrastructură va permite 
cumularea cererilor de conectare, realizarea 
masei critice și reducerea costurilor.

Or. en

Amendamentul 267
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – paragraful 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Infrastructura se va baza pe magistrala de 
internet existentă, noi rețele urmând să fie 
implementate acolo unde este necesar. 
Conexiunile se vor realiza direct sau prin 
intermediul unor infrastructuri gestionate la 
nivel regional sau național. În special, 
infrastructura va oferi conectivitate altor 
servicii transeuropene, inclusiv celor 
menționate în prezenta anexă, printre 
altele. Această infrastructură va fi integrată 
complet în rețeaua Internet, cu rolul de 
activ cheie pentru serviciul public 
transeuropean, și va sprijini adoptarea 
noilor standardelor (de ex. protocoalele 
Internet precum IPv6 ). Dacă este necesar 
din motive de securitate, poate fi avută în 
vedere o infrastructură-suport dedicată 
pentru conectarea administrațiilor publice.

Infrastructura se va baza pe magistrala de 
internet existentă, noi rețele urmând să fie 
implementate acolo unde este necesar. 
Conexiunile se vor realiza direct sau prin 
intermediul unor infrastructuri gestionate la 
nivel local, regional sau național. În 
special, infrastructura va oferi conectivitate 
altor servicii transeuropene, inclusiv celor 
menționate în prezenta anexă, printre 
altele. Această infrastructură va fi integrată 
complet în rețeaua Internet, cu rolul de 
activ cheie pentru serviciul public 
transeuropean, și va sprijini adoptarea 
noilor standardelor (de ex. protocoalele 
Internet precum IPv6 ). Dacă este necesar 
din motive de securitate, poate fi avută în 
vedere o infrastructură-suport dedicată 
pentru conectarea administrațiilor publice.

Or. ro

Amendamentul 268
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un serviciu interoperabil de cloud 
computing (informatică dematerializată) va 
furniza funcționalitatea de infrastructură de 
tip magistrală, pe care să poată fi oferite 
sisteme cloud pentru serviciile publice 
transeuropene. Printre acestea se numără 
serviciile transeuropene de tip rețea, 
precum videoconferința, stocarea 
virtualizată și suportul pentru aplicații cu 
utilizare intensivă de resurse informatice, 
inclusiv cele aferente altor proiecte de 
interes comun.

Un serviciu interoperabil de cloud 
computing (informatică dematerializată) va 
furniza funcționalitatea de infrastructură de 
tip magistrală, pe care să poată fi oferite 
sisteme cloud pentru serviciile publice 
transeuropene. Printre acestea se numără 
serviciile transeuropene de tip rețea, 
precum videoconferința, stocarea 
virtualizată, calculul virtual și suportul 
pentru aplicații cu utilizare intensivă de 
resurse informatice, inclusiv cele aferente 
altor proiecte de interes comun.

Or. en
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Amendamentul 269
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea 3 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Platforma europeană pentru accesarea 
resurselor educaționale
Obiectivul platformei este acela de a 
valorifica avantajele TIC în domeniul 
educației prin asigurarea accesului la 
materialele didactice în toată Europa. 
Accesul eficient din punctul de vedere al 
costurilor și calitatea sporită a 
materialelor didactic pe baza unor 
evaluări reciproce ar consolida coeziunea 
europeană, întrucât ar favoriza 
contactele, cooperarea și dezbaterile în 
rândurile elevilor, precum și în mediul 
academic. Aceasta ar fi structura 
magistrală pentru cooperarea dintre 
instituțiile educaționale care facilitează 
punerea în aplicare a altor programe ale 
UE, precum platforma centrală de servicii 
„Erasmus pentru toți”. Serviciul central 
ar fi o platformă electronică multilingvă 
cu ajutorul căreia instituțiile educaționale 
și indivizii ar putea partaja materiale 
didactice, pe baza unei licențe generale. 
Platforma ar găzdui manuale, articole, 
fișiere video și ar permite utilizatorilor să-
și aducă propriile contribuții, să 
coopereze și să participe la dezbateri. 
Astfel s-ar facilita educația la distanță și 
colaborarea în cadrul sistemului de 
învățământ, inclusiv prin intermediul 
aplicațiilor de învățare online. De 
asemenea, platforma ar servi și la 
căutarea și accesarea resurselor din 
bibliotecile publice. Platforma necesită 
crearea, operarea și administrarea unor 
sisteme și programe de calcul distribuit și 
de stocare de date. Servicii generice: (a) 
arhive pentru conținutul generat de 
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instituțiile de învățământ și de utilizatori; 
(b) sisteme care să permită 
interactivitatea, editarea de texte în 
colaborare, comunicarea (inclusiv 
videoconferințele) între utilizatorii 
autentificați; (c) instrumente de căutare
ale bibliotecilor interoperabile.

Or. en

Justificare

În iunie 2012, prin declarația UNESCO privind resursele pedagogice deschise, guvernelor li 
s-a cerut să elaboreze politici de sprijinire a accesului la resursele pedagogice. Cu această 
ocazie, Harvard și MiT au lansat proiectul edX – o platformă bazată pe tehnologia open 
source pentru cursuri online, în timp ce China și-a creat deja propria platformă 
(www.core.org.cn). Investițiile în învățământul online ar permite Uniunii Europene să își 
sporească competitivitatea și atractivitatea la nivel mondial în domeniul învățământului.

Amendamentul 270
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Identificare și autentificare electronice 
interoperabile în toată Europa Va fi 
implementată o serie de servere și 
protocoale de autentificare conectate și 
securizate care asigură interoperabilitatea 
variatei game de sisteme de autentificare, 
de identificare și de autorizare existente în 
Europa. Această platformă va permite 
cetățenilor și întreprinderilor să acceseze 
servicii online atunci când au nevoie de 
acestea pentru a studia, a lucra, a călători, 
atunci când necesită asistență medicală sau 
când fac afaceri în străinătate. Platforma va 
constitui nivelul central pentru toate 
serviciile digitale care necesită identificare 
și autentificare electronică: de exemplu, 
achiziții publice electronice, servicii de 
sănătate online, raportare standardizată 
pentru întreprinderi, schimb electronic de 

Identificare și autentificare electronice 
interoperabile în toată Europa Va fi 
implementată o serie de servere și 
protocoale de autentificare conectate și 
securizate care asigură interoperabilitatea 
variatei game de sisteme de autentificare,
de identificare și de autorizare existente în 
Europa. Această platformă va permite 
cetățenilor și întreprinderilor să acceseze 
servicii online atunci când au nevoie de 
acestea pentru a studia, a lucra, a călători, 
atunci când necesită asistență medicală sau 
când fac afaceri în străinătate. 
Portabilitatea datelor personale trebuie să 
fie însoțită de o protecție eficientă a 
acestor date. Platforma va constitui nivelul 
central pentru toate serviciile digitale care 
necesită identificare și autentificare 
electronică: de exemplu, achiziții publice 
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informații judiciare, înregistrare 
transeuropeană online de societăți, servicii 
de e-Guvernare pentru întreprinderi, 
inclusiv comunicare între registrele 
comerțului cu privire la fuziunile 
transfrontaliere și la sucursalele din 
străinătate. Această platformă poate utiliza, 
de asemenea, resurse și instrumente ale 
platformei centrale multilingve.

electronice, servicii de sănătate online, 
raportare standardizată pentru întreprinderi, 
schimb electronic de informații judiciare, 
înregistrare transeuropeană online de 
societăți, servicii de e-Guvernare pentru 
întreprinderi, inclusiv comunicare între 
registrele comerțului cu privire la fuziunile 
transfrontaliere și la sucursalele din 
străinătate. Această platformă poate utiliza, 
de asemenea, resurse și instrumente ale 
platformei centrale multilingve.

Or. fr

Amendamentul 271
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Identificare și autentificare electronice 
interoperabile în toată Europa Va fi 
implementată o serie de servere și 
protocoale de autentificare conectate și 
securizate care asigură interoperabilitatea 
variatei game de sisteme de autentificare, 
de identificare și de autorizare existente în 
Europa. Această platformă va permite 
cetățenilor și întreprinderilor să acceseze 
servicii online atunci când au nevoie de 
acestea pentru a studia, a lucra, a călători, 
atunci când necesită asistență medicală sau 
când fac afaceri în străinătate. Platforma va 
constitui nivelul central pentru toate 
serviciile digitale care necesită identificare 
și autentificare electronică: de exemplu, 
achiziții publice electronice, servicii de 
sănătate online, raportare standardizată 
pentru întreprinderi, schimb electronic de 
informații judiciare, înregistrare 
transeuropeană online de societăți, servicii 
de e-Guvernare pentru întreprinderi, 
inclusiv comunicare între registrele 
comerțului cu privire la fuziunile 

Identificare și autentificare electronice 
interoperabile în toată Europa Va fi 
implementată o serie de servere și 
protocoale de autentificare conectate și 
securizate care asigură interoperabilitatea 
variatei game de sisteme de autentificare, 
de identificare și de autorizare existente în 
Europa. Această platformă va permite 
cetățenilor și întreprinderilor să acceseze 
servicii online atunci când au nevoie de 
acestea pentru a studia, a lucra, a călători, 
atunci când necesită asistență medicală sau 
când fac afaceri în străinătate. Platforma va 
constitui nivelul central pentru toate 
serviciile digitale care necesită identificare 
și autentificare electronică: de exemplu, 
achiziții publice electronice, servicii de 
sănătate online, raportare standardizată 
pentru întreprinderi, schimb electronic de 
informații judiciare, înregistrare 
transeuropeană online de societăți, servicii 
de e-Guvernare pentru cetățeni și
întreprinderi, inclusiv comunicare între 
registrele comerțului cu privire la fuziunile 
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transfrontaliere și la sucursalele din 
străinătate. Această platformă poate utiliza, 
de asemenea, resurse și instrumente ale 
platformei centrale multilingve.

transfrontaliere și la sucursalele din 
străinătate. Această platformă poate utiliza, 
de asemenea, resurse și instrumente ale 
platformei centrale multilingve.

Or. ro

Amendamentul 272
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – paragraful 9 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Servicii interoperabile tranfrontaliere 
pentru facturarea electronică: acest 
serviciu contribuie la realizarea pieței 
unice și asigură beneficii substanțiale 
precum perioade de plată mai scurte, mai 
puține erori, o colectare mai eficientă a 
TVA, reducerea costurilor de imprimare 
și de expediere și procesarea integrată a 
activității comerciale; interoperabilitatea 
soluțiilor de facturare electronică oferă 
întreprinderilor posibilitatea de a trimite 
și primi facturi electronice dincolo de 
limitele impuse de structurile 
organizaționale sau de constrângerile de 
ordin tehnic, pe baza unor cerințe 
juridice, a unor operațiuni comerciale și a 
unor standarde tehnice comune; în 
virtutea legăturii strânse dintre facturi și 
plăți, este importantă integrarea facturării 
electronice în contextul mai amplu al unei 
piețe a plăților electronice integrate.

Or. ro

Amendamentul 273
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – paragraful 9 – litera ea (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) Implementarea infrastructurilor de 
transport public permite utilizarea unor 
servicii de proximitate mobile sigure și 
interoperabile: prin implementarea unor 
infrastructuri de transport public, care să 
permită utilizarea unor servicii de 
proximitate mobile sigure și 
interoperabile, se va oferi cetățenilor, 
întreprinderilor și organizațiilor 
posibilitatea de a accesa o serie de servicii 
inovatoare în domeniul mobilității pe 
întreg teritoriul Uniunii.
Aceste infrastructuri, inclusiv sistemele de 
validare, vor deschide oportunități noi 
pentru participanții din sectoarele 
telecomunicațiilor, al vânzării cu 
amănuntul, al transportului și din 
sectorul public, pentru dezvoltarea unor 
servicii paneuropene, precum cele pentru 
emiterea de legitimații de transport sau 
pentru efectuarea de plăți, care facilitează 
mobilitatea cetățenilor și a 
întreprinderilor din UE. Serviciile vor 
spori sinergiile dintre diferitele 
infrastructuri, în special în domeniul 
transportului public și al 
telecomunicațiilor.

Or. en

Amendamentul 274
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – paragraful 9 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) Platforma de soluționare online a 
litigiilor: acest serviciu oferă o platformă 
pentru soluționarea amicală a litigiilor în 
materie contractuală dintre consumatori 
și comercianți. Serviciul va permite 
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utilizatorilor să trimită online detaliile 
referitoare la un litigiu, în limba maternă 
a fiecăruia, și să fie orientați către o 
entitate națională de soluționare a 
litigiilor, care va deține competența de a 
se ocupa și de a soluționa litigiul într-un 
mod transparent, eficient și imparțial.

Or. en

Amendamentul 275
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – paragraful 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea platformei centrale de servicii 
va porni de la actualul portal Europeana. 
Platforma - care necesită dezvoltare, 
exploatare și administrare de sisteme de 
calcul distribuit, de facilități pentru 
stocarea datelor și de software - va pune la 
dispoziție un ghișeu unic pentru accesul la 
fiecare articol din conținutul patrimoniului 
cultural european, un set de specificații ale 
interfeței pentru interacțiunea cu 
infrastructura (căutare de date, descărcare 
de date), suport pentru adaptarea 
metadatelor și pentru absorbția de conținut 
nou, precum și informații privind condițiile 
de reutilizare a conținutului accesibil prin 
infrastructură.

Dezvoltarea platformei centrale de servicii 
va porni de la actualul portal Europeana. 
Platforma – care necesită dezvoltare, 
exploatare și administrare de sisteme de 
calcul distribuit, de facilități pentru 
stocarea datelor și de software – va pune la 
dispoziție un ghișeu unic pentru accesul la 
fiecare articol din conținutul patrimoniului 
cultural european, un set de specificații ale 
interfeței pentru interacțiunea cu 
infrastructura (căutare de date, descărcare 
și combinare de date), suport pentru 
accesarea, transformarea și adaptarea 
metadatelor și a conținutului în diferite 
formate digitale deschise și pentru 
absorbția de conținut nou, precum și 
informații privind condițiile de reutilizare a 
conținutului accesibil prin infrastructură.

Or. en

Amendamentul 276
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – paragraful 13 – litera e 



AM\909449RO.doc 135/143 PE494.476v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) centre de competență pentru 
digitalizarea și conservarea patrimoniului 
cultural digital;

(e) centre de competență pentru 
digitalizarea și conservarea patrimoniului 
cultural digital, inclusiv în cadrul și prin 
interconectarea într-o rețea 
transeuropeană a bibliotecilor locale, 
regionale și naționale.

Or. ro

Amendamentul 277
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – paragraful 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această infrastructură de servicii digitale 
va permite accesul, în scopul reutilizării, la 
informații deținute de sectorul public din 
UE care pot fi făcute publice.

Această infrastructură de servicii digitale 
va permite accesul, în scopul reutilizării, la 
informații deținute de sectorul public din 
UE care pot fi făcute publice, în 
conformitate cu normele privind viața 
privată și protecția datelor cu caracter 
personal.

Or. fr

Amendamentul 278
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – paragraful 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Facilitățile de tehnică de calcul în structură 
distribuită, de stocare de date și facilitățile 
software vor oferi: un ghișeu unic de acces 
la seturile de date multilingve (în toate 
limbile oficiale ale UE) deținute de 
organele publice din UE la nivel european, 

Facilitățile de tehnică de calcul în structură 
distribuită, de stocare de date și facilitățile 
software vor oferi: un ghișeu unic de acces 
la seturile de date multilingve (în toate 
limbile oficiale ale UE) deținute de 
organele publice din UE la nivel european, 
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național, regional și local; instrumente de 
interogare și de vizualizare ale seturilor de 
date; garantarea existenței unei licențe de 
publicare și redistribuire pentru seturile de 
date disponibile, inclusiv printr-o pistă de 
audit care înregistrează proveniența 
datelor; un set de interfețe de programare a 
aplicațiilor (application programming 
interface - API) pentru realizarea 
interacțiunii dintre clienți software și 
infrastructură (căutare de date, colectare de 
statistici, descărcare de date) în vederea 
dezvoltării de aplicații de la terți. Ele vor 
permite, de asemenea, colectarea și 
publicarea de statistici privind funcționarea 
portalului, disponibilitatea datelor și a 
aplicațiilor și modul în care acestea sunt 
utilizate.

național, regional și local; instrumente de 
interogare și de vizualizare ale seturilor de 
date; garantarea existenței unei licențe 
anonime de publicare, stabilire a 
prețurilor și redistribuire pentru seturile de 
date disponibile, inclusiv printr-o pistă de 
audit care înregistrează proveniența 
datelor; un set de interfețe de programare a 
aplicațiilor (application programming 
interface - API) pentru realizarea 
interacțiunii dintre clienți software și 
infrastructură (căutare de date, colectare de 
statistici, descărcare de date) în vederea 
dezvoltării de aplicații de la terți. Ele vor 
permite, de asemenea, colectarea și 
publicarea de statistici privind funcționarea 
portalului, disponibilitatea datelor și a 
aplicațiilor și modul în care acestea sunt 
utilizate.

Or. en

Amendamentul 279
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – paragraful 16 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) interoperabilitatea seturilor de date, 
inclusiv la nivel juridic și de licențiere, 
pentru a permite o mai bună reutilizare;

(b) interoperabilitatea și standardizarea 
seturilor de date, inclusiv la nivel juridic și 
de licențiere, pentru a permite o mai bună 
reutilizare;

Or. en

Amendamentul 280
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – paragraful 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Platforma va permite achiziționarea, 
întreținerea și punerea la dispoziție ale 
unor colecții importante de date lingvistice 
în timp real și ale unor instrumente 
reutilizabile de procesare a limbajului. Ea 
va include toate limbile UE și va respecta 
standardele aplicabile, precum și cerințele 
convenite cu privire la servicii și la aspecte
juridice. Platforma va face posibilă 
adăugarea, conservarea și prelucrarea în 
condiții de flexibilitate ale datelor și 
instrumentelor lingvistice de către 
contribuitori și va asigura un acces facil, 
corect și sigur, precum și reorientarea 
acestor resurse realizată de către organizații 
care furnizează sau dezvoltă servicii axate 
pe limbaj. De asemenea, platforma va 
sprijini cooperarea și conlucrarea cu 
inițiative și centre de date similare, 
existente sau care urmează să apară, din 
interiorul și din afara UE.

Platforma va permite achiziționarea, 
întreținerea și punerea la dispoziție ale 
unor colecții importante de date lingvistice, 
în formă scrisă și verbală, în timp real și 
ale unor instrumente reutilizabile de 
procesare a limbajului. Ea va include toate 
limbile UE și va respecta standardele 
aplicabile, precum și cerințele convenite cu 
privire la servicii și la aspecte juridice. 
Platforma va face posibilă adăugarea, 
conservarea și prelucrarea în condiții de 
flexibilitate ale datelor și instrumentelor 
lingvistice de către contribuitori și va 
asigura un acces facil, corect și sigur, 
precum și reorientarea acestor resurse 
realizată de către organizații care 
furnizează sau dezvoltă servicii axate pe 
limbaj. De asemenea, platforma va sprijini 
cooperarea și conlucrarea cu inițiative și 
centre de date similare, existente sau care 
urmează să apară, din interiorul și din afara 
UE.

Or. en

Amendamentul 281
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – paragraful 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Infrastructura va asigura servicii integrate 
și interoperabile la nivel european, bazate 
pe sensibilizare, resurse, instrumente și 
practici partajate cu obiectivul de a 
responsabiliza copiii, părinții, personalul 
de îngrijire a copiilor și cadrele didactice în 
ceea ce privește utilizarea optimă a 
internetului;

Infrastructura va asigura servicii integrate 
și interoperabile la nivel european, bazate 
pe sensibilizare, resurse, instrumente și 
practici partajate cu obiectivul de a 
responsabiliza copiii, părinții, personalul 
de îngrijire a copiilor și cadrele didactice în 
ceea ce privește utilizarea optimă a 
internetului; ENISA ar trebui să fie 
consultată cu privire la toate activitățile 
care sunt legătură cu propria activitate.
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Or. en

Amendamentul 282
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – paragraful 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Infrastructura va asigura servicii integrate 
și interoperabile la nivel european, bazate 
pe sensibilizare, resurse, instrumente și 
practici partajate cu obiectivul de a 
responsabiliza copiii, părinții, personalul 
de îngrijire a copiilor și cadrele didactice în 
ceea ce privește utilizarea optimă a 
internetului;

Infrastructura va asigura servicii integrate 
și interoperabile la nivel european, bazate 
pe sensibilizare, resurse, instrumente și 
practici colective, cu obiectivul de a 
responsabiliza copiii, părinții, personalul 
de îngrijire a copiilor și cadrele didactice în 
ceea ce privește utilizarea optimă a 
internetului;

Or. en

Amendamentul 283
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – paragraful 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Platforma centrală de servicii: eliminat
Platforma centrală de servicii va permite 
achiziționarea, exploatarea și întreținerea 
unor sisteme de calcul, baze de date și 
instrumente software comune pentru 
centrele Safer Internet din statele 
membre, precum și operațiuni de back-
office pentru tratarea denunțării 
conținutului legat de abuzul sexual, 
inclusiv legătura cu autoritățile de poliție 
și organizațiile internaționale precum 
Interpol și, atunci când este cazul, 
gestionarea eliminării acestui conținut de 
pe site-urile web relevante. Acestea se vor 
realiza cu ajutorul unor baze de date 
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comune.

Or. en

Amendamentul 284
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – paragraful 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

Servicii generice: eliminat
(a) linii de asistență telefonică pentru 
copii, părinți și personalul de îngrijire 
privind cele mai bune mijloace de 
utilizare a internetului de către copii, 
evitând amenințările reprezentate de 
conținuturile și comportamentele ilegale, 
plus infrastructura de back-office 
auxiliară;
(b) linii telefonice de urgență pentru 
denunțarea conținutului ilegal de pe 
internet legat de abuzul sexual asupra 
copiilor;
(c) instrumente de asigurare a accesului 
la conținut și la servicii adecvate vârstei;
(d) software care să faciliteze și să 
urgenteze denunțarea conținutului ilegal 
și eliminarea acestuia, precum și 
denunțarea cazurilor de ademenire și de 
intimidare;
(e) sisteme software care să permită o mai 
bună identificare a conținutului 
(nedenunțat) de pe internet legat de 
abuzuri sexuale asupra copiilor, precum 
și tehnologii care să sprijine anchetele 
efectuate de poliție, în special în vederea 
identificării victimelor copii, a autorilor 
infracțiunilor și a comercializării 
conținutului de acest tip.

Or. en



PE494.476v01-00 140/143 AM\909449RO.doc

RO

Amendamentul 285
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – paragraful 22 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) linii de asistență telefonică pentru 
copii, părinți și personalul de îngrijire 
privind cele mai bune mijloace de 
utilizare a internetului de către copii, 
evitând amenințările reprezentate de 
conținuturile și comportamentele ilegale, 
plus infrastructura de back-office 
auxiliară;

eliminat

Or. en

Amendamentul 286
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – paragraful 22 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) linii telefonice de urgență pentru 
denunțarea conținutului ilegal de pe 
internet legat de abuzul sexual asupra 
copiilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 287
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – paragraful 22 – litera c 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) instrumente de asigurare a accesului 
la conținut și la servicii adecvate vârstei;

eliminat

Or. en

Amendamentul 288
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – paragraful 22 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) software care să faciliteze și să 
urgenteze denunțarea conținutului ilegal 
și eliminarea acestuia, precum și 
denunțarea cazurilor de ademenire și de 
intimidare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 289
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – paragraful 22 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) sisteme software care să permită o mai 
bună identificare a conținutului 
(nedenunțat) de pe internet legat de 
abuzuri sexuale asupra copiilor, precum 
și tehnologii care să sprijine anchetele 
efectuate de poliție, în special în vederea 
identificării victimelor copii, a autorilor 
infracțiunilor și a comercializării 
conținutului de acest tip.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 290
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – paragraful 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Platforma centrală de servicii va fi o rețea 
de echipe naționale/guvernamentale de 
intervenție în caz de urgență informatică 
(CERT), având la bază un set minimal de 
capacități de referință. Rețeaua va furniza 
structura magistrală a unui sistem european 
de schimb de informații și de alertă 
(EISAS) pentru cetățenii și IMM-urile din 
UE.

Platforma centrală de servicii va fi o rețea 
formată din echipe 
naționale/guvernamentale de intervenție în 
caz de urgență informatică (CERT) și din 
ENISA, având la bază un set minimal de 
capacități de referință. Rețeaua va furniza 
structura magistrală a unui sistem european 
de schimb de informații și de alertă 
(EISAS) pentru cetățenii și IMM-urile din 
UE, în colaborare cu ENISA.

Or. en

Amendamentul 291
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – paragraful 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Infrastructura de comunicații, de obicei 
implementată de companiile de utilități în 
parteneriat cu operatorii de telecomunicații, 
precum și hardware-ul IT de integrat în 
componentele energetice (de ex. substații). 
Platformele includ, de asemenea, serviciile 
centrale care permit monitorizarea 
activelor, controlul pentru gestionarea 
consumului de energie electrică, pentru 
automatizări și pentru gestionarea datelor, 
precum și comunicarea între diferiții actori 
(furnizori de servicii, operatori de rețea, 
alte utilități, consumatori etc.)

Infrastructura de comunicații, de obicei 
implementată de companiile de utilități în 
parteneriat cu operatorii de telecomunicații, 
precum și hardware-ul IT de integrat în 
componentele energetice (de ex. substații). 
Implementarea rețelelor în bandă largă 
trebuie să se facă în paralel cu 
implementarea serviciilor energetice 
inteligente, astfel încât costurile și 
modificările sistemului să se facă în 
funcție de costuri cu eficiență. Platformele 
includ, de asemenea, serviciile centrale 
care permit monitorizarea activelor, 
controlul pentru gestionarea consumului de 
energie electrică, pentru automatizări și 
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pentru gestionarea datelor, precum și 
comunicarea între diferiții actori (furnizori 
de servicii, operatori de rețea, alte utilități, 
consumatori etc.).

Or. en


