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Amendamentul 1
Amelia Andersdotter, Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind o serie de orientări pentru rețelele
de telecomunicații transeuropene și de 
abrogare a Deciziei 1336/97/CE

privind o serie de orientări pentru rețelele
digitale transeuropene și de abrogare a 
Deciziei 1336/97/CE

Or. en

Amendamentul 2
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

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

Or. en
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Amendamentul 3
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

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 digitale 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.

Or. en

Amendamentul 4
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) 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 
Uniunea să joace un rol central în 
industria telecomunicațiilor.

Or. en
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Amendamentul 5
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) O serie de proiecte-pilot de anvergură 
derulate între statele membre și cofinanțate 
prin programul pentru competitivitate și 
inovare, cum ar fi PEPPOL, STORK, 
epSOS, eCODEX sau SPOCS, au validat 
serviciile digitale transfrontaliere cheie în 
cadrul pieței interne, pe baza unor 
componente comune. Acestea au atins deja 
nivelul de maturitate necesar pentru 
implementare sau vor ajunge la acest nivel 
în viitorul apropiat. Proiectele existente de 
interes comun au demonstrat deja valoarea 
adăugată clară a acțiunilor la nivel 
european, cum ar fi în domeniul 
patrimoniului cultural (Europeana), al 
protecției copilului (Safer Internet), al 
securității sociale (EESSI), iar concomitent 
au fost propuse altele, cum ar fi în 
domeniul protecției consumatorilor (SOL).

(5) O serie de proiecte-pilot de anvergură 
derulate între statele membre și cofinanțate 
prin programul pentru competitivitate și 
inovare, cum ar fi PEPPOL, STORK, 
epSOS, eCODEX sau SPOCS, au validat 
serviciile digitale transfrontaliere cheie în 
cadrul pieței interne, pe baza unor 
componente comune. Acestea au atins deja 
nivelul de maturitate necesar pentru 
implementare sau vor ajunge la acest nivel 
în viitorul apropiat. Proiectele existente de 
interes comun au demonstrat deja valoarea 
adăugată clară a acțiunilor la nivel 
european, cum ar fi în domeniul 
patrimoniului cultural (Europeana), al 
protecției copilului (Safer Internet, inclusiv 
programul „Un internet mai bun pentru 
copii”), al securității sociale (EESSI), iar 
concomitent au fost propuse altele, cum ar 
fi în domeniul protecției consumatorilor 
(SOL).

Or. en

Amendamentul 6
Erik Bánki

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Având în vedere rolul important 
recunoscut, jucat în protecția și 
autonomizarea copiilor, funcționarea 
programului „Safer Internet” (viitorul 
program „Un internet mai bun pentru 
copii”) – cu noduri responsabile cu 
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creșterea gradului de conștientizare, linii 
telefonice de asistență, linii telefonice de 
urgență – este garantată după anul 2014.

Or. en

Amendamentul 7
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Finanțarea programului „Safer 
Internet”, inclusiv a centrelor pentru un 
internet mai sigur (SIC) (cu noduri 
responsabile cu creșterea gradului de 
conștientizare, linii telefonice de asistență, 
linii telefonice de urgență) din statele 
membre, precum și a programului „Un 
internet mai bun pentru copii” trebuie 
menținută.

Or. en

Amendamentul 8
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În ceea ce privește infrastructurile de 
servicii digitale, componentele constituie o
condiție prealabilă pentru alte 
infrastructuri de servicii digitale și, prin 
urmare, trebuie să aibă prioritate față de 
acestea. Infrastructurile de servicii digitale 
ar trebui, printre altele, să creeze valoare 
adăugată europeană și să acopere nevoile 
dovedite. Acestea ar trebui să fie suficient 

(7) În ceea ce privește infrastructurile de 
servicii digitale, componentele și 
infrastructurile de servicii digitale cu 
elemente care pot fi utilizate de alți 
furnizori de servicii constituie o bază
pentru cele dintâi și, prin urmare, au
prioritate față de acestea. Infrastructurile de 
servicii digitale ar trebui, printre altele, să 
creeze valoare adăugată europeană și să 
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de mature, din punct de vedere tehnic și 
operațional, pentru implementare, fapt 
demonstrat în special prin proiecte pilot de 
succes. Acestea ar trebui să aibă la bază un 
plan concret de sustenabilitate prin care să 
se asigure funcționarea pe termen lung a 
platformelor centrale de servicii dincolo de 
MCE. Prin urmare, asistența financiară în 
temeiul prezentului regulament ar trebui să 
fie eliminată treptat în timp, ori de câte ori 
acest lucru este posibil, iar finanțarea din 
alte surse decât MCE ar trebui să fie 
mobilizată.

acopere nevoile dovedite. Acestea ar trebui 
să fie suficient de mature, din punct de 
vedere tehnic și operațional, pentru 
implementare, fapt demonstrat în special 
prin proiecte pilot de succes. Acestea ar 
trebui să aibă la bază un plan concret de 
sustenabilitate prin care să se asigure 
funcționarea pe termen lung a platformelor 
centrale de servicii dincolo de MCE. Prin 
urmare, asistența financiară în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să fie 
eliminată treptat în timp, ori de câte ori 
acest lucru este posibil, iar finanțarea din 
alte surse decât MCE ar trebui să fie 
mobilizată.

Or. en

Justificare

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Amendamentul 9
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui să reprezinte o prioritate 
pentru finanțare infrastructurile de 
servicii digitale care sunt necesare pentru 
îndeplinirea obligațiilor juridice în 
temeiul dreptului UE și/sau care sunt în 
curs de dezvoltare sau care furnizează 

eliminat
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componente, cu impact potențial ridicat 
asupra dezvoltării de servicii publice 
paneuropene, astfel încât să fie sprijinite 
infrastructuri de servicii digitale multiple 
și, în timp, să se dezvolte treptat un 
ecosistem european de interoperabilitate. 
În acest context, obligații legale înseamnă 
dispoziții specifice prin care să se impună 
fie dezvoltarea sau utilizarea de 
infrastructuri de servicii digitale, fie 
furnizarea de rezultate care nu pot fi 
obținute decât prin intermediul unor 
infrastructuri de servicii digitale 
europene.

Or. en

Amendamentul 10
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Agenda digitală pentru Europa 
prevede că, până în 2020, toți europenii ar 
trebui să aibă acces la internet cu viteze de 
peste 30 Mbps și peste 50 % din 
gospodăriile europene ar trebui să se 
aboneze la conexiuni internet de peste 100 
Mbps.

(11) Agenda digitală pentru Europa 
prevede că, până în 2020, toți europenii ar 
trebui să aibă acces la internet cu viteze de 
peste 30 Mbps și peste 50 % din 
gospodăriile europene ar trebui să se 
aboneze la conexiuni internet de peste 100 
Mbps. Cu toate acestea, având în vedere 
evoluția accelerată a tehnologiilor care 
conduc la conexiuni internet mai rapide 
ca oricând, este adecvat ca, astăzi, pentru 
toate gospodăriile din Uniune, să se vizeze 
conexiuni internet de peste 100 Mbps, 
50 % dintre gospodării având acces la 
1 Gbps.

Or. en

Amendamentul 11
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter
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Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) 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 
Uniunii capacitatea de a fi o economie de 
prim rang la nivel mondial, bazată pe 
cunoaștere. Implementarea rapidă a 
rețelelor în bandă largă de mare viteză 
este esențială pentru dezvoltarea 
productivității europene și pentru apariția 
de întreprinderi mici nou înființate, care 
pot să devină lideri în diferite sectoare, de 
exemplu în sănătate, în producție și în 
sectorul serviciilor.

Or. en

Amendamentul 12
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Combinarea noilor oportunități în 
termeni de infrastructură cu servicii noi, 
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. en
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Amendamentul 13
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Instalarea în Uniune de fibre optice 
și de conexiuni de bandă largă 
ultrarapide este în continuare 
nesatisfăcătoare, în timp ce alte economii 
avansează, devenind lideri mondiali și 
oferind capacități și viteze mult mai 
ridicate, de 1 Gbps și mai mult. Investițiile 
în fibră optică, atât pentru infrastructura 
de tip FTTH (fibră până acasă), cât și 
pentru infrastructura pasivă din rețeaua 
de racordare reprezintă un ingredient 
esențial în cazul în care Uniunea se 
dorește leagănul inovării, cunoștințelor și 
serviciilor.

Or. en

Amendamentul 14
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 11 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11c) Obiectivele pentru anul 2020 ar 
trebui revizuite pentru ca Uniunea să aibă 
cele mai rapide viteze în bandă largă din 
lume, încercând să se asigure că, până în 
anul 2020, toți cetățenii Uniunii vor avea 
acces la o viteză de 100 Mbps și că 50 % 
din gospodăriile Uniunii vor avea acces la 
o conexiune cu o viteză de cel puțin 
1 Gbps.

Or. en
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Amendamentul 15
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Fondurile publice acordate pentru 
telecomunicațiile în bandă largă ar trebui 
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 16
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) Pentru finalizarea pieței unice 
digitale a Uniunii, este foarte importantă 
garantarea capacității consumatorilor de 
a accesa și de a distribui cu ușurință și în 
mod liber conținut, servicii sau aplicații în 
cadrul unui abonament unic de internet. 
În acest context, concluziile OAREC din 
luna mai 2012 arată că cel puțin 20 % 
dintre utilizatorii de internet mobil 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, 
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prin urmare, blocarea serviciilor legale.

Or. en

Amendamentul 17
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) Pentru finalizarea pieței unice 
digitale a Uniunii, este foarte importantă 
garantarea capacității consumatorilor de 
a accesa cu ușurință și în mod liber 
conținut, servicii sau aplicații în cadrul 
unui abonament unic de internet. În acest 
context, concluziile OAREC din luna 
mai 2012 arată că cel puțin 20 % dintre 
utilizatorii de internet mobil 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 urmare, blocarea serviciilor.

Or. en

Amendamentul 18
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Asistența financiară pentru proiectele 
de interes comun ar trebui să fie completată 
de acțiuni orizontale, inclusiv de asistență 
tehnică, măsuri de stimulare a cererii și 

(19) Asistența financiară pentru proiectele 
de interes comun ar trebui să fie completată 
de acțiuni de sprijinire a programelor, 
inclusiv de asistență tehnică, măsuri de 
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coordonare, care ar trebui să urmărească 
maximizarea impactului intervenției UE.

stimulare a cererii și coordonare, care ar 
trebui să urmărească maximizarea 
impactului intervenției UE.

Or. en

Amendamentul 19
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Este necesar să se culeagă 
informații și date statistice cu privire la 
lucrările publice care vor fi utilizate, 
parțial sau în totalitate pentru a instala 
rețele de nouă generație, precum și să se 
creeze 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. en

Amendamentul 20
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Comisia ar trebui să fie sprijinită de 
un grup de experți alcătuit din 
reprezentanți ai statelor membre care vor fi 
consultați și vor contribui, între altele, la 
monitorizarea punerii în aplicare a 
orientărilor, planificării, evaluării și la 
abordarea problemelor legate de 

(22) Comisia ar trebui să fie sprijinită de
un grup de experți alcătuit din 
reprezentanți ai tuturor statelor membre 
care vor fi consultați și vor contribui, între 
altele, la monitorizarea punerii în aplicare a 
orientărilor, planificării, evaluării și la 
abordarea problemelor legate de 
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implementare. implementare.

Or. ro

Amendamentul 21
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește 
orientări privind implementarea în timp util 
și interoperabilitatea proiectelor de interes 
comun în domeniul rețelelor de
telecomunicații transeuropene.

(1) Prezentul regulament stabilește 
orientări privind implementarea în timp util 
și interoperabilitatea proiectelor de interes 
comun în domeniul rețelelor digitale
transeuropene.

Or. en

Amendamentul 22
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „Rețele de telecomunicații” înseamnă 
rețele în bandă largă și infrastructuri de 
servicii digitale.

(a) „Rețele digitale” înseamnă rețele în 
bandă largă și infrastructuri de servicii 
digitale.

Or. en

Amendamentul 23
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
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Articolul 2 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „Rețele în bandă largă” înseamnă rețele 
de acces cu fir și fără fir, infrastructuri 
auxiliare și rețele principale având 
capacitatea de a oferi conectivitate de 
foarte mare viteză, contribuind astfel la 
obiectivele în materie de bandă largă ale 
Agendei digitale pentru Europa.

(f) „Rețele în bandă largă” înseamnă rețele 
de acces cu fir, fără fir și prin satelit, 
infrastructuri auxiliare și rețele principale 
având capacitatea de a oferi conectivitate 
de foarte mare viteză, contribuind astfel la 
obiectivele în materie de bandă largă ale 
Agendei digitale pentru Europa.

Or. en

Justificare

Pentru neutralitatea tehnologică, ar trebui menționate toate tipurile posibile de tehnologii. În 
condiții specifice, serviciile prin satelit ar putea juca un rol în aceeași măsură.

Amendamentul 24
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „Rețele în bandă largă” înseamnă rețele 
de acces cu fir și fără fir, infrastructuri 
auxiliare și rețele principale având 
capacitatea de a oferi conectivitate de 
foarte mare viteză, contribuind astfel la 
obiectivele în materie de bandă largă ale 
Agendei digitale pentru Europa.

(f) „Rețele în bandă largă” înseamnă rețele 
de acces cu fir și fără fir, infrastructuri 
auxiliare și rețele principale având 
capacitatea de a oferi conectivitate de 
foarte mare viteză, contribuind astfel la 
obiectivele în materie de bandă largă de 
100 Mbps și 1 Gbps și, dacă este posibil, 
depășirea acestor valori.

Or. en

Amendamentul 25
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
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Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să contribuie la creșterea economică și
să sprijine dezvoltarea pieței unice digitale, 
conducând la sporirea competitivității 
economiei europene, inclusiv a 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM).

(a) să contribuie la creșterea economică și 
să sprijine dezvoltarea și funcționarea fără 
sincope a pieței unice digitale, conducând 
la sporirea competitivității economiei 
europene, inclusiv a întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM).

Or. en

Amendamentul 26
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să contribuie la îmbunătățirea vieții 
cotidiene 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.

(b) să contribuie la îmbunătățirea vieții 
cotidiene a cetățenilor, a întreprinderilor și 
a guvernelor de la toate nivelurile, prin 
promovarea rețelelor în bandă largă, a
interconectării și a interoperabilității 
rețelelor naționale, regionale și locale de 
telecomunicații, precum și a accesului liber 
și nediscriminatoriu la aceste rețele și a 
incluziunii digitale, având în vedere 
necesitatea de a include regiunile cu o 
densitate mai slabă a populației și pe cele 
mai puțin dezvoltate și de a le deservi cu 
conexiuni. Pentru a realiza piața unică 
digitală, se asigură cooperarea și 
coordonarea strânsă a activităților din 
cadrul programului MCE cu măsurile 
naționale și regionale privind serviciile în 
bandă largă.

Or. en

Amendamentul 27
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 –litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) îndeplinirea obligațiilor juridice în 
temeiul dreptului UE și/sau care sunt în 
curs de dezvoltare sau care furnizează 
componente, cu impact potențial ridicat 
asupra dezvoltării de servicii publice 
paneuropene, astfel încât să fie sprijinite 
infrastructuri de servicii digitale multiple 
și, în timp, să se dezvolte treptat un 
ecosistem european de interoperabilitate.

Or. ro

Amendamentul 28
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Proiectele de interes comun pot 
cuprinde întregul ciclu al proiectelor, 
inclusiv studiile de fezabilitate, punerea în 
aplicare, funcționarea continuă, 
coordonarea și evaluarea.

(2) Proiectele de interes comun pot 
cuprinde întregul ciclu al proiectelor, 
inclusiv studiile de fezabilitate, punerea în 
aplicare, funcționarea și dezvoltarea
continuă, coordonarea și evaluarea.

Or. ro

Amendamentul 29
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Proiectele de interes comun pot fi
sprijinite prin acțiuni orizontale.

(3) Proiectele de interes comun sunt
sprijinite, pe cât posibil, prin acțiuni 
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orizontale.

Or. en

Amendamentul 30
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Proiectele de interes comun pot fi 
sprijinite prin acțiuni orizontale.

(3) Proiectele de interes comun pot fi 
sprijinite prin acțiuni de sprijinire a 
programelor.

Or. en

Amendamentul 31
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Acțiunile care contribuie la proiectele 
de interes comun în domeniul 
infrastructurilor de servicii digitale pot fi 
sprijinite de:

(a) Acțiunile care contribuie la proiectele 
de interes comun în domeniul 
infrastructurilor de servicii digitale pot fi 
sprijinite de:

(a) achiziții publice și/sau - achiziții publice

(b) granturi.

Or. ro

Amendamentul 32
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Finanțarea se alocă în funcție de 
nevoile specifice ale beneficiarilor, în 
special prin echilibrarea repartizării între 
subvenții și instrumentele financiare 
inovatoare.

Or. en

Amendamentul 33
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Acțiunile orizontale sunt sprijinite de (c) Acțiunile de sprijinire a programelor
sunt sprijinite de

Or. en

Amendamentul 34
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Acțiunile orizontale sunt sprijinite de: (a) Acțiunile orizontale sunt sprijinite de:
(a) achiziții publice și/sau - achiziții publice

(b) granturi.

Or. ro

Amendamentul 35
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
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Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Trebuie să se acorde prioritate la 
finanțare componentelor necesare pentru 
dezvoltarea, implementarea și operarea de 
alte infrastructuri de servicii digitale, 
prevăzute în anexă, și cu perspective de 
utilizare care pot fi demonstrate.

(2) Se acordă prioritate la finanțare 
componentelor și infrastructurilor mature 
de servicii digitale care conțin modele 
tehnice (precum un model de date 
interoperabil, un standard pentru 
drepturile de acces sau un model de rețea 
care conectează toate statele membre) cu 
perspective de utilizare care pot fi 
demonstrate pentru dezvoltarea, 
implementarea și operarea de alte 
infrastructuri de servicii digitale, prevăzute 
în anexă.

Or. en

Justificare

Amendamentul 36
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În al doilea rând, trebuie să se acorde 
prioritate infrastructurilor de servicii 
digitale care sprijină dispoziții specifice 
ale legislației UE și care se bazează pe 
componente existente.

(3) Se acordă prioritate și altor 
infrastructuri de servicii digitale astfel 
cum sunt enumerate în anexă (secțiunea 
1.2).

Or. en

Amendamentul 37
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
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Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Întrucât platforma centrală de 
servicii este o condiție prealabilă pentru 
instituirea unei infrastructuri de servicii 
digitale, sprijinirea platformelor centrale 
de servicii și a componentelor comune ale 
acestora are prioritate asupra serviciilor 
generice.

Or. en

Amendamentul 38
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pe baza obiectivelor prevăzute la 
articolul 3 și în funcție de bugetul 
disponibil, programele de lucru pot stabili 
criterii de eligibilitate și priorități 
suplimentare în domeniul infrastructurilor 
de servicii digitale.

(4) Pe baza obiectivelor prevăzute la 
articolul 3 și în funcție de bugetul 
disponibil, programele de lucru, astfel cum 
sunt definite în Regulamentul (UE) nr. / 
de instituire a mecanismului Conectarea 
Europei („programe de lucru”) pot stabili 
criterii de eligibilitate și priorități 
suplimentare în domeniul infrastructurilor 
de servicii digitale.

Or. en

Amendamentul 39
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pe baza obiectivelor prevăzute la 
articolul 3 și în funcție de bugetul 

(4) Pe baza obiectivelor prevăzute la 
articolul 3 și în anexa la prezentul 
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disponibil, programele de lucru pot stabili 
criterii de eligibilitate și priorități 
suplimentare în domeniul infrastructurilor 
de servicii digitale.

regulament și în funcție de bugetul 
disponibil, programele de lucru pot stabili 
criterii de eligibilitate și priorități 
suplimentare în domeniul infrastructurilor 
de servicii digitale.

Or. en

Justificare

Ar trebui subliniat faptul că și anexa face parte din baza pentru selecția proiectelor și, prin 
urmare, nu poate fi ignorată.

Amendamentul 40
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să aibă o contribuție semnificativă la 
realizarea obiectivelor Agendei digitale 
pentru Europa.

(a) să aibă o contribuție semnificativă la 
realizarea obiectivelor de 100 Mbps și 
1 Gbps și, dacă este posibil, depășirea 
acestor valori.

Or. en

Amendamentul 41
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să utilizeze tehnologiile considerate 
cele mai potrivite pentru a răspunde 
nevoilor corespunzătoare domeniului în 
cauză, ținând seama de factori geografici, 
sociali și economici, pe baza unor criterii 
obiective și în concordanță cu 
neutralitatea tehnologică.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 42
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să implementeze tehnologii de vârf
și/sau să se bazeze pe modele de afaceri 
inovatoare, precum și să aibă un potențial 
ridicat de reproductibilitate.

(f) să propună cel mai bun raport între 
tehnologiile de vârf în ceea ce privește 
capacitatea fluxului de date, siguranța 
transmisiei, reziliența rețelei și eficiența 
din punct de vedere al costurilor.

Or. en

Amendamentul 43
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Criteriile menționate la litera (f) din 
alineatul precedent nu sunt obligatorii 
pentru proiectele finanțate din contribuții 
restricționate suplimentare furnizate în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (2) 
din Regulamentul (UE) nr. xxx/2012 
(Regulamentul MCE).

eliminat

Or. en

Amendamentul 44
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
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Articolul 6 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Criteriile de eligibilitate pentru acțiuni
orizontale sunt prevăzute în programele de 
lucru.

(7) Criteriile de eligibilitate pentru acțiuni
de sprijinire a programelor sunt prevăzute 
în programele de lucru.

Or. en

Amendamentul 45
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea poate stabili contacte, discuta, 
realiza schimburi de informații și coopera 
cu autorități publice sau cu orice alte 
organizații din țări terțe, în vederea 
îndeplinirii oricărora dintre obiectivele 
urmărite de prezentele orientări. Printre 
alte obiective, această cooperare își 
propune să promoveze interoperabilitatea
rețelelor de telecomunicații din Uniune cu 
rețele de telecomunicații din țări terțe.

Uniunea poate stabili contacte, discuta, 
realiza schimburi de informații și coopera 
cu autorități publice sau cu orice alte 
organizații din țări terțe, în vederea 
îndeplinirii oricărora dintre obiectivele 
urmărite de prezentele orientări. Printre 
alte obiective, această cooperare își 
propune să promoveze interoperabilitatea 
rețelelor digitale din Uniune cu rețele
digitale din țări terțe.

Or. en

Amendamentul 46
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe baza informațiilor primite în temeiul 
articolului 21 din Regulamentul XXX de 
instituire a MCE, statele membre și 
Comisia fac schimb de informații 
referitoare la progresele înregistrate în ceea 

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

înregistrate în ceea ce privește punerea în 
aplicare a prezentelor orientări. Se 
transmite Parlamentului European o 
evaluare anuală a acestor informații. 
Statele membre asociază autoritățile 
locale și regionale la acest proces.

Or. en

Amendamentul 47
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia va consulta și va fi asistată de 
un grup de experți, format din câte un 
reprezentant al fiecărui stat membru. În 
special, grupul de experți va asista Comisia 
în ceea ce privește:

(2) Comisia va consulta și va fi asistată de 
un grup de experți, format din câte un 
reprezentant al fiecărui stat membru. În 
special, grupul de experți va asista Comisia 
în ceea ce privește:

(a) monitorizarea punerii în aplicare a 
prezentelor orientări;

(a) monitorizarea punerii în aplicare a 
prezentelor orientări;

(b) calendarul planurilor naționale sau al 
strategiilor naționale, dacă este cazul;

(b) calendarul planurilor naționale sau al 
strategiilor naționale, dacă este cazul;

(c) adoptarea de măsuri pentru a evalua 
implementarea programelor de lucru la 
nivel financiar și tehnic;

(c) adoptarea de măsuri pentru a evalua 
implementarea programelor de lucru la 
nivel financiar și tehnic;

(d) abordarea problemelor existente sau 
care apar în implementarea proiectului.

(d) abordarea problemelor existente sau 
care apar în implementarea proiectului.

Grupul de experți poate analiza, de 
asemenea, orice alt aspect legat de 
dezvoltarea rețelelor transeuropene de 
telecomunicații.

(e) cartografierea infrastructurilor și 
schimbul de informații.

Grupul de experți poate analiza, de 
asemenea, orice chestiune legată de 
dezvoltarea rețelelor transeuropene de 
telecomunicații.
În special, grupul de experți asistă 
Comisia în lucrările pregătitoare, anterior 
elaborării programului de lucru anual și 
multianual și revizuirii acestuia 
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menționată la articolul 17 alineatul (1) și 
articolul 17 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. xxxx/xxxx de 
instituire a mecanismului Conectarea 
Europei.
În acest scop, grupul de experți 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.
Comisia și Banca Europeană de Investiții 
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. Comisia informează grupul de 
experți la fiecare reuniune cu privire la 
progresul realizat în punerea în aplicare a 
programului de lucru.

Or. en

Amendamentul 48
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) calendarul planurilor naționale sau al 
strategiilor naționale, dacă este cazul;

(b) coordonarea planurilor naționale sau a 
strategiilor naționale, dacă este cazul;

Or. en
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Amendamentul 49
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – ultimul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupul de experți poate analiza, de 
asemenea, orice alt aspect legat de 
dezvoltarea rețelelor transeuropene de 
telecomunicații.

Grupul de experți poate analiza, de 
asemenea, orice alt aspect legat de 
dezvoltarea rețelelor transeuropene
digitale.

Or. en

Amendamentul 50
Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Raportul 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 la punerea în aplicare și orice 
alte dificultăți întâmpinate;
(b) fondurile angajate și vărsate de 
Uniune pentru proiectele de interes 
comun în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. xxxx/xxxx al 
Parlamentului European și al Consiliului 
de instituire a mecanismului Conectarea 
Europei, comparativ cu valoarea totală a 
proiectelor de interes comun finanțate;

Or. en
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Amendamentul 51
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Intervențiile în domeniul infrastructurilor 
de servicii digitale se bazează în general pe 
o abordare într-o structură pe două 
niveluri: platforme centrale de servicii și 
servicii generice. Întrucât platforma 
centrală de servicii este o condiție 
prealabilă pentru instituirea unei 
infrastructuri de servicii digitale, 
sprijinirea platformelor centrale de 
servicii și a componentelor comune ale 
acestora trebuie să aibă prioritate asupra 
serviciilor generice.

Intervențiile în domeniul infrastructurilor 
de servicii digitale se bazează în general pe 
o abordare într-o structură pe două 
niveluri: platforme centrale de servicii și 
servicii generice.

Or. en

Amendamentul 52
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Platformele centrale de servicii și 
componentele comune ale acestora 
abordează nevoile în materie de 
interoperabilitate și securitate a proiectelor 
de interes comun. Acestea sunt destinate să 
permită interacțiunea digitală dintre 
autoritățile publice și cetățeni, dintre 
autoritățile publice și întreprinderi și 
organizații, precum și dintre autoritățile 
publice din diferite state membre prin 
platforme de interacțiune standardizate, 
transfrontaliere și intuitive. Infrastructurile 
de servicii digitale formate din 
componente constituie o condiție 

Platformele centrale de servicii abordează 
nevoile în materie de interoperabilitate și 
securitate a proiectelor de interes comun.
Acestea sunt destinate să permită 
interacțiunea digitală dintre autoritățile 
publice și cetățeni, dintre autoritățile 
publice și întreprinderi și organizații, 
precum și dintre autoritățile publice din 
diferite state membre prin platforme de 
interacțiune standardizate, transfrontaliere 
și intuitive. Infrastructurile de servicii 
digitale care asigură o parte integrală din 
alte infrastructuri de servicii digitale sau 
care pot servi ca model pentru noi 
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prealabilă pentru alte infrastructuri de 
servicii digitale și, prin urmare, trebuie să 
aibă prioritate față de acestea. Serviciile 
generice asigură legătura cu platformele 
centrale de servicii și permit serviciilor 
naționale cu valoare adăugată să utilizeze 
platformele centrale de servicii. Acestea 
constituie puncte de tranzit între serviciile 
naționale și platformele centrale de servicii 
și permit autorităților publice naționale, 
precum și organizațiilor, întreprinderilor 
și/sau cetățenilor să acceseze platforma 
centrală de servicii pentru tranzacțiile lor 
transfrontaliere. Trebuie să se asigure
calitatea serviciilor și sprijinul pentru 
părțile implicate în tranzacții 
transfrontaliere. Acestea trebuie să sprijine
și să stimuleze dezvoltarea unor platforme 
centrale de servicii.

platforme au prioritate față de alte 
infrastructuri de servicii digitale. 
Serviciile generice asigură legătura cu 
platformele centrale de servicii și permit 
serviciilor naționale cu valoare adăugată să 
utilizeze platformele centrale de servicii.
Acestea constituie puncte de tranzit între 
serviciile naționale și platformele centrale 
de servicii și permit autorităților publice 
naționale, precum și organizațiilor, 
întreprinderilor și/sau cetățenilor să 
acceseze platforma centrală de servicii 
pentru tranzacțiile lor transfrontaliere. Se 
asigură calitatea serviciilor și sprijinul 
pentru părțile implicate în tranzacții 
transfrontaliere. Acestea sprijină și 
stimulează dezvoltarea unor platforme 
centrale de servicii.

Or. en

Justificare

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Amendamentul 53
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 1 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Alte infrastructuri de servicii digitale
identificate a priori ca fiind eligibile în 

2. Platforme centrale de servicii 
identificate a priori ca fiind eligibile în 
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conformitate cu articolul 6 alineatul (1): conformitate cu articolul 6 alineatul (1):

Or. en

Justificare

Din formularea originală nu reiese clar unde intră în acțiune categoria de „platforme 
centrale de servicii” astfel cum este definită la articolul 2, întrucât numai litera (f) pare să 
numească în mod explicit o platformă centrală de servicii. Prin urmare, ori toate aceste 
servicii menționate aici sunt platforme centrale de servicii, ori definiția nu are o secțiune 
corespunzătoare în text.

Amendamentul 54
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 1 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Alte infrastructuri de servicii digitale
identificate a priori ca fiind eligibile în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (1):

2. Alte infrastructuri de servicii digitale
identificate a priori ca fiind eligibile în 
conformitate cu articolul 6 alineatele (1) 
și (3):

Or. en

Amendamentul 55
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 1 – punctul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Accesul la resursele digitale din 
patrimoniul european: acesta se referă la 
platforma centrală de servicii bazată pe 
actualul portal Europeana. Platforma va
pune la dispoziție un ghișeu unic pentru 
accesul la fiecare articol din conținutul 
patrimoniului cultural european, un set de 

(f) Accesul la resursele digitale din 
patrimoniul european: acesta se referă la 
platforma centrală de servicii bazată pe 
actualul portal Europeana. Platforma pune 
la dispoziție un ghișeu central pentru 
accesul la fiecare articol din conținutul 
patrimoniului cultural european, un set de 
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specificații ale interfeței pentru 
interacțiunea cu infrastructura (căutare și 
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.

specificații ale interfeței pentru 
interacțiunea cu infrastructura (căutare și 
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.

Or. en

Justificare

Europeana asigură deja acest acces. De fapt, portalul Europeana este foarte avansat, 
modelul său de date interoperabil și standardizarea drepturilor fiind copiate de librăriile 
digitale publice din America de Nord, Africa și Coreea. De asemenea, nu este un ghișeu unic 
de acces, pentru că, prin API, acesta vizează să asigure acces utilizatorilor în orice loc și în 
orice moment.

Amendamentul 56
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

Propunere de regulament
 Anexă – secțiunea 1 – punctul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) Infrastructura de servicii pentru un 
internet mai sigur: aceasta se referă la 
platforma de dobândire, operare și 
întreținere a unor instalații informatice, 
baze de date și instrumente informatice 
comune destinate centrelor pentru un 
internet mai sigur (SIC) în statele 
membre. Sunt, de asemenea, incluse 
operațiuni pentru gestionarea denunțării 
conținutului legat de abuzuri sexuale, 
inclusiv pentru punerea la dispoziție, la 
nivel național, a unor linii telefonice de 
urgență pentru a raporta abuzurile și a 
unor linii telefonice de asistență și pentru 
desfășurarea de activități de sensibilizare, 
precum și legătura cu autoritățile de 
poliție și organizațiile internaționale 
precum Interpol și, dacă este cazul, 
gestionarea eliminării acestui conținut de 
pe site-urile internet relevante. Acestea se 
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vor realiza cu ajutorul unor baze de date 
comune și a unor servicii generice, 
precum:
(a) platforme de formare și elaborare a 
celor mai bune practici pentru SIC în 
statele membre;
(b) la nivel național, 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 nocive și ilegale, plus 
infrastructura de back-office auxiliară;
(c) linii telefonice de urgență la nivel 
național pentru denunțarea conținutului 
de pe internet legat de abuzul sexual 
asupra copiilor;
(d) campanii naționale de sensibilizare;
(e) instrumente de asigurare a accesului 
la conținut și la servicii adecvate vârstei;
(f) software care să faciliteze și să 
urgenteze denunțarea conținutului ilegal 
și eliminarea acestuia, precum și 
denunțarea cazurilor de ademenire și de 
intimidare;
(g) 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

Justificare

Centrele pentru un internet mai sigur (SIC) au fost apreciate pentru activitatea lor în ultimii 
ani, drept pentru care munca lor ar trebui să continue. Formularea originală nu asigura o 
finanțare suficientă pentru toate operațiunile, inclusiv pentru campaniile de sensibilizare care 
sunt, în prezent, finanțate de UE. Prin urmare, platforma pentru un internet mai sigur este 
mutată la componentele centrale pentru a reflecta importanța sa și pentru a asigura 
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finanțarea prioritară. De asemenea, ar trebui subliniat faptul că, pentru o cooperare mai 
bună cu autoritățile naționale de aplicare a legii, ar trebui puse la dispoziție, la nivel 
național, linii telefonice de urgență și de asistență, în locul serviciului centralizat la nivelul 
UE.

Amendamentul 57
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

Propunere de regulament
 Anexă – secțiunea 1 – punctul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) Infrastructura de servicii pentru un 
internet mai sigur: aceasta se referă la 
platforma de dobândire, operare și 
întreținere a unor instalații informatice, 
baze de date și instrumente informatice 
comune destinate centrelor pentru un 
internet mai sigur (SIC) în statele 
membre. Sunt, de asemenea, incluse 
operațiuni de back-office pentru 
gestionarea denunțării conținutului legat 
de abuzuri sexuale, precum și legătura cu 
autoritățile de poliție și organizațiile 
internaționale precum Interpol și, dacă 
este cazul, gestionarea eliminării acestui 
conținut de pe site-urile internet 
relevante. Acestea se vor realiza cu 
ajutorul unor baze de date comune.

eliminat

Or. en

Justificare

Centrele pentru un internet mai sigur (SIC) au fost apreciate pentru activitatea lor în ultimii 
ani, drept pentru care munca lor ar trebui să continue. Formularea originală nu asigura o 
finanțare suficientă pentru toate operațiunile, inclusiv pentru campaniile de sensibilizare care 
sunt, în prezent, finanțate de UE. Prin urmare, platforma pentru un internet mai sigur este 
mutată la componentele centrale pentru a reflecta importanța sa și a asigura finanțarea 
prioritară. De asemenea, ar trebui subliniat faptul că, pentru o cooperare mai bună cu 
autoritățile naționale de aplicare a legii, ar trebui puse la dispoziție, la nivel național, linii 
telefonice de urgență și de asistență, în locul serviciului centralizat la nivelul UE.
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Amendamentul 58
Erik Bánki

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 1 – punctul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) Infrastructura de servicii pentru un 
internet mai sigur: aceasta se referă la 
platforma de dobândire, operare și 
întreținere a unor instalații informatice, 
baze de date și instrumente informatice 
comune destinate centrelor pentru un 
internet mai sigur (SIC) în statele membre. 
Sunt, de asemenea, incluse operațiuni de 
back-office pentru gestionarea denunțării 
conținutului legat de abuzuri sexuale, 
precum și legătura cu autoritățile de poliție 
și organizațiile internaționale precum 
Interpol și, dacă este cazul, gestionarea 
eliminării acestui conținut de pe site-urile 
internet relevante. Acestea se vor realiza cu 
ajutorul unor baze de date comune.

(g) Infrastructura de servicii pentru un 
internet mai sigur: aceasta se referă la 
platforma de dobândire, operare și 
întreținere a unor instalații informatice, 
baze de date și instrumente informatice 
comune destinate centrelor pentru un 
internet mai sigur (SIC) în statele membre. 
SIC din statele membre reprezintă 
elementul-cheie al infrastructurii de 
servicii pentru un internet mai sigur, 
liniile telefonice de asistență, cele de 
urgență și activitățile de sensibilizare 
având o importanță deosebită. Prin 
urmare, nodurile responsabile cu 
creșterea gradului de conștientizare, 
liniile telefonice de asistență și liniile 
telefonice de urgență din cadrul SIC au 
nevoie de o finanțare anuală garantată de 
cel puțin 15 milioane de euro. Sunt, de 
asemenea, incluse operațiuni de back-
office pentru gestionarea denunțării 
conținutului legat de abuzuri sexuale, 
precum și legătura cu autoritățile de poliție 
și organizațiile internaționale precum 
Interpol și, dacă este cazul, gestionarea 
eliminării acestui conținut de pe site-urile 
internet relevante. Acestea se vor realiza cu 
ajutorul unor baze de date comune.

Or. en

Amendamentul 59
Vicky Ford, Erik Bánki

Propunere de regulament
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Anexă – secțiunea 1 – punctul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) Infrastructura de servicii pentru un 
internet mai sigur: aceasta se referă la 
platforma de dobândire, operare și 
întreținere a unor instalații informatice, 
baze de date și instrumente informatice 
comune destinate centrelor pentru un 
internet mai sigur (SIC) în statele membre. 
Sunt, de asemenea, incluse operațiuni de 
back-office pentru gestionarea denunțării 
conținutului legat de abuzuri sexuale, 
precum și legătura cu autoritățile de poliție 
și organizațiile internaționale precum 
Interpol și, dacă este cazul, gestionarea 
eliminării acestui conținut de pe site-urile 
internet relevante. Acestea se vor realiza cu 
ajutorul unor baze de date comune.

(g) Infrastructura de servicii pentru un 
internet mai sigur: aceasta se referă la 
platforma de dobândire, operare și 
întreținere a unor instalații informatice, 
baze de date și instrumente informatice 
comune destinate centrelor pentru un 
internet mai sigur (SIC) în statele membre. 
SIC din statele membre reprezintă 
elementul-cheie al infrastructurii de 
servicii pentru un internet mai sigur, 
liniile telefonice de asistență, cele de 
urgență și activitățile de sensibilizare 
având o importanță deosebită. Sunt, de 
asemenea, incluse operațiuni de back-
office pentru gestionarea denunțării 
conținutului legat de abuzuri sexuale, 
precum și legătura cu autoritățile de poliție 
și organizațiile internaționale precum 
Interpol și, dacă este cazul, gestionarea 
eliminării acestui conținut de pe site-urile 
internet relevante. Acestea se vor realiza cu 
ajutorul unor baze de date comune.

Or. en

Amendamentul 60
Claudette Abela Baldacchino

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 1 – punctul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) Infrastructura de servicii pentru un 
internet mai sigur: aceasta se referă la 
platforma de dobândire, operare și 
întreținere a unor instalații informatice, 
baze de date și instrumente informatice 
comune destinate centrelor pentru un 
internet mai sigur (SIC) în statele membre.
Sunt, de asemenea, incluse operațiuni de 
back-office pentru gestionarea denunțării 

(g) Infrastructura de servicii pentru un 
internet mai sigur: aceasta se referă la 
platforma de dobândire, operare și 
întreținere a unor instalații informatice, 
baze de date și instrumente informatice 
comune destinate centrelor pentru un 
internet mai sigur (SIC) în statele membre. 
SIC din statele membre reprezintă 
elementul constitutiv al infrastructurii de 
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conținutului legat de abuzuri sexuale, 
precum și legătura cu autoritățile de poliție 
și organizațiile internaționale precum 
Interpol și, dacă este cazul, gestionarea 
eliminării acestui conținut de pe site-urile 
internet relevante. Acestea se vor realiza cu 
ajutorul unor baze de date comune.

servicii pentru un internet mai sigur. 
Numai SIC, ca parte a serviciului central 
al Uniunii, garantează valoare adăugată 
pentru Uniune. Sunt, de asemenea, incluse 
operațiuni de back-office pentru 
gestionarea denunțării conținutului legat de 
abuzuri sexuale, precum și legătura cu 
autoritățile de poliție și organizațiile 
internaționale precum Interpol și, dacă este 
cazul, gestionarea eliminării acestui 
conținut de pe site-urile internet relevante.
Acestea se vor realiza cu ajutorul unor baze 
de date comune.

Or. en

Amendamentul 61
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
 Anexă – secțiunea 1 – punctul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) Infrastructura de servicii pentru un 
internet mai sigur: aceasta se referă la 
platforma de dobândire, operare și 
întreținere a unor instalații informatice, 
baze de date și instrumente informatice 
comune destinate centrelor pentru un 
internet mai sigur (SIC) în statele membre.
Sunt, de asemenea, incluse operațiuni de 
back-office pentru gestionarea denunțării 
conținutului legat de abuzuri sexuale, 
precum și legătura cu autoritățile de poliție 
și organizațiile internaționale precum 
Interpol și, dacă este cazul, gestionarea 
eliminării acestui conținut de pe site-urile 
internet relevante. Acestea se vor realiza cu 
ajutorul unor baze de date comune.

(g) Infrastructura de servicii pentru un 
internet mai sigur: aceasta se referă la 
platforma de dobândire, operare și 
întreținere a unor instalații informatice, 
baze de date și instrumente informatice 
comune destinate centrelor pentru un 
internet mai sigur (SIC), inclusiv noduri 
responsabile cu creșterea gradului de 
conștientizare, linii telefonice de asistență 
și linii telefonice de urgență, în statele 
membre. Sunt, de asemenea, incluse 
operațiuni de back-office pentru 
gestionarea denunțării conținutului legat de 
abuzuri sexuale, precum și legătura cu 
autoritățile de poliție și organizațiile 
internaționale precum Interpol și, dacă este 
cazul, gestionarea eliminării acestui 
conținut de pe site-urile internet relevante.
Acestea se vor realiza cu ajutorul unor baze 
de date comune.

Or. en
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Amendamentul 62
Angelika Niebler

Propunere de regulament
 Anexă – secțiunea 1 – punctul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) Infrastructura de servicii pentru un 
internet mai sigur: aceasta se referă la 
platforma de dobândire, operare și 
întreținere a unor instalații informatice, 
baze de date și instrumente informatice 
comune destinate centrelor pentru un 
internet mai sigur (SIC) în statele membre.
Sunt, de asemenea, incluse operațiuni de 
back-office pentru gestionarea denunțării 
conținutului legat de abuzuri sexuale, 
precum și legătura cu autoritățile de poliție 
și organizațiile internaționale precum 
Interpol și, dacă este cazul, gestionarea 
eliminării acestui conținut de pe site-urile 
internet relevante. Acestea se vor realiza cu 
ajutorul unor baze de date comune.

(g) Infrastructura de servicii pentru un 
internet mai sigur: aceasta se referă la 
platforma de dobândire, operare și 
întreținere a unor instalații informatice, 
baze de date și instrumente informatice 
comune destinate centrelor pentru un 
internet mai sigur (SIC) în statele membre.
Sunt, de asemenea, incluse operațiuni de 
back-office și linii telefonice naționale de 
asistență pentru gestionarea denunțării 
conținutului legat de abuzuri sexuale, 
precum și legătura cu autoritățile de poliție 
și organizațiile internaționale precum 
Interpol și, dacă este cazul, gestionarea 
eliminării acestui conținut de pe site-urile 
internet relevante. Acestea se vor realiza cu 
ajutorul unor baze de date comune.

Or. en

Justificare

Rețeaua existentă din 1999 a organismelor naționale de soluționare a reclamațiilor s-a 
dovedit a fi utilă și, în principiu, ar trebui să fie dezvoltată în continuare.

Amendamentul 63
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 1 – punctul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) Implementarea infrastructurilor de 
transport public permite utilizarea unor 
servicii de proximitate mobile sigure și 
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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.

Or. en

Amendamentul 64
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă– secțiunea 1 – punctul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) Registre electronice și/sau sisteme 
informatice naționale specializate a căror 
realizare și interconectare la nivel 
european au devenit obligatorii în baza 
unor regulamente/directive/decizii 
europene.

Or. ro

Amendamentul 65
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 1 – punctul 2 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(hb) Platforma europeană pentru 
accesarea resurselor educaționale. 
Obiectivul platformei este acela de a 
valorifica avantajele TIC în domeniul 
educației prin asigurarea accesului la 
nivel european la materialele didactice 
partajate. Accesul eficient din punct de 
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vedere al costurilor și calitatea sporită a 
materialelor didactice pe baza unor 
evaluări reciproce ar consolida coeziunea 
europeană favorizând contactele, 
cooperarea și dezbaterile în rândul 
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 Uniunii, precum 
programul „Erasmus pentru toți”. Astfel 
s-ar îmbunătăți accesul la educație și s-ar 
consolida poziția Uniunii în sfera 
academică mondială.

Or. en

Amendamentul 66
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 1 – punctul 2 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(hb) Servicii transfrontaliere 
interoperabile de e-Guvernare.

Or. ro

Amendamentul 67
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 2 – punctul 2 – partea introductivă – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

După caz, sunt exploatate sinergiile 
potențiale între introducerea rețelelor în 
bandă largă și alte rețele de utilități 
(energie, transport, apă, canalizare etc.), 
în special cele conexe distribuției 
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inteligente de energie.

Or. en

Justificare

Cele două puncte de mai sus constau în acțiuni concrete, însă punctul trei pare mai degrabă a 
fi o condiție prealabilă sau un obiectiv și, prin urmare, ar trebui să nu fie introdus, în mod 
sistematic, în cadrul enumerării.

Amendamentul 68
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
 Anexă – secțiunea 2 – punctul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) trebuie să contribuie la reducerea 
decalajului digital.

Or. ro

Amendamentul 69
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
 Anexă – secțiunea 2 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate proiectele sprijinite financiar în 
conformitate cu prezentul regulament 
trebuie să contribuie în mod semnificativ 
la realizarea obiectivelor Agendei digitale 
pentru Europa.

Toate proiectele sprijinite financiar în 
conformitate cu prezentul regulament 
contribuie în mod semnificativ la realizarea 
obiectivelor de 100 Mbps și 1 Gbps și, 
dacă este posibil, depășirea acestor valori.

Or. en

Amendamentul 70
Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
 Anexă – secțiunea 2 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate proiectele sprijinite financiar în 
conformitate cu prezentul regulament
trebuie să contribuie în mod semnificativ 
la realizarea obiectivelor Agendei digitale 
pentru Europa.

Toate proiectele sprijinite financiar în 
conformitate cu prezenta secțiune
contribuie în mod semnificativ la realizarea 
obiectivelor Agendei digitale pentru 
Europa.

Or. en

Justificare

Acest fapt fie face referire în mod specific la secțiunea privind banda largă, fie ar trebui 
plasat la începutul anexei. Întrucât nu toate infrastructurile de servicii digitale ar putea avea 
o legătură directă cu obiectivele Agendei digitale, ar trebui clarificat faptul că această 
cerință se aplică numai secțiunii referitoare la banda largă.

Amendamentul 71
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
 Anexă – secțiunea 2 – punctul 2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Acțiunile finanțate direct din partea 
Uniunii:

(a) Acțiunile finanțate direct din partea 
Uniunii au un potențial ridicat de 
reproductibilitate, permițând astfel 
realizarea unui impact mai larg asupra 
pieței, prin efectul lor demonstrativ. În 
plus, acțiunile:

Or. en

Justificare

Toate proiectele ar trebui să aibă un potențial ridicat de reproductibilitate. Fondurile publice 
nu ar trebui utilizate în proiecte care necesită soluții specifice care au efect numai în condiții 
speciale, ci în proiecte care pot fi puse în aplicare pe o scară mai amplă. Acest fapt reflectă și 
articolul 6 alineatul (5) litera (f), în care reproductibilitatea este un element cumulativ, și nu 
unul alternativ.
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Amendamentul 72
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
 Anexă – secțiunea 2 – punctul 2 – litera a – subpunctul a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) trebuie să aibă la bază tehnologia de 
ultimă generație, cu fir sau fără fir, 
capabilă să asigure servicii în bandă largă 
de foarte mare viteză, răspunzând astfel 
cererii de aplicații care necesită o bandă 
largă de transmitere sau

(a) trebuie să aibă la bază tehnologia de 
ultimă generație, cu fir sau fără fir, 
capabilă să asigure servicii în bandă largă 
de foarte mare viteză, cu viteze de cel puțin 
100 Mbps, răspunzând astfel cererii de 
aplicații care necesită o bandă largă de 
transmitere sau

Or. en

Amendamentul 73
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
 Anexă – secțiunea 2 – punctul 2 – litera a – subpunctul c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) trebuie să aibă un potențial ridicat de 
reproductibilitate, permițând astfel 
realizarea unui impact mai larg asupra 
pieței, datorită efectului lor demonstrativ.

eliminat

Or. en

Justificare

Toate proiectele ar trebui să aibă un potențial ridicat de reproductibilitate. Fondurile publice 
nu ar trebui utilizate în proiecte care necesită soluții specifice care au efect numai în condiții 
speciale, ci în proiecte care pot fi puse în aplicare pe o scară mai amplă. Acest fapt reflectă și 
articolul 6 alineatul (5) litera (f), în care reproductibilitatea este un element cumulativ, și nu 
unul alternativ.

Amendamentul 74
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter
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Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 2 – punctul 2 – litera a – subpunctul ca (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) trebuie să respecte legislația 
aplicabilă, în special legislația din 
domeniul concurenței și obligația de a 
asigura accesul. Numai rețelele care sunt 
deschise concurenței ar trebui să fie 
eligibile pentru fondurile publice stabilite 
în prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 75
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 2 – punctul 2 – litera a – subpunctul cb (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) trebuie să sprijine 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 
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
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Amendamentul 76
Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 2 – punctul 2 – litera a – subpunctul cb (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) trebuie să sprijine caracterul deschis 
al internetului, asigurând interzicerea 
blocării serviciilor rețelelor de 
telecomunicații finanțate în temeiul 
prezentului regulament și permițând o 
gestionare rezonabilă a traficului în cazul 
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 77
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Propunere de regulament
 Anexă – secțiunea 2 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Acțiunile finanțate din contribuții 
restricționate suplimentare furnizate în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (2) 
din Regulamentul (UE) nr. xxxx/2012 
(Regulamentul MCE) vor introduce pe 
piață noi capacități semnificative în ceea ce 
privește disponibilitatea, capacitățile și
vitezele serviciilor în bandă largă.
Proiectele care oferă viteze de transmisie a 
datelor mai mici de 30 Mbps ar trebui să 

(b) Acțiunile finanțate din contribuții 
restricționate suplimentare furnizate în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (2) 
din Regulamentul (UE) nr. xxxx/2012 
(Regulamentul MCE) vor introduce pe 
piață noi capacități semnificative în ceea ce 
privește disponibilitatea, capacitățile și 
vitezele serviciilor în bandă largă.
Proiectele care oferă viteze de transmisie a 
datelor mai mici de 100 Mbps ar trebui să 
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asigure creșterea vitezelor la cel puțin
30 Mbps în timp.

asigure creșterea vitezelor la cel puțin
100 Mbps în timp.

Or. en

Amendamentul 78
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
 Anexă – secțiunea 2 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Acțiunile finanțate din contribuții 
restricționate suplimentare furnizate în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (2) 
din Regulamentul (UE) nr. xxxx/2012 
(Regulamentul MCE) vor introduce pe 
piață noi capacități semnificative în ceea ce 
privește disponibilitatea, capacitățile și 
vitezele serviciilor în bandă largă.
Proiectele care oferă viteze de transmisie a 
datelor mai mici de 30 Mbps ar trebui să 
asigure creșterea vitezelor la cel puțin
30 Mbps în timp.

(b) Acțiunile finanțate din contribuții 
restricționate suplimentare furnizate în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (2) 
din Regulamentul (UE) nr. xxxx/2012 
(Regulamentul MCE) vor introduce pe 
piață noi capacități semnificative în ceea ce 
privește disponibilitatea, capacitățile și 
vitezele serviciilor în bandă largă.
Proiectele asigură creșterea în timp a 
vitezelor la nivelul prevăzut de obiectivele 
Agendei digitale.

Or. en

Justificare

Punctul de referință ar trebui să fie obiectivele din Agenda digitală.

Amendamentul 79
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
 Anexă – secțiunea 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Secțiunea 3. Acțiuni orizontale Secțiunea 3. Acțiuni de sprijinire a 
programelor

Implementarea rețelelor de telecomunicații
transeuropene care va contribui la 

Implementarea rețelelor digitale
transeuropene care va contribui la 
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eliminarea blocajelor existente pe piața 
digitală unică va fi însoțită de studii și de 
acțiuni de sprijinire a programelor. Aceste 
acțiuni ar putea consta din:

eliminarea blocajelor existente pe piața 
digitală unică va fi însoțită de acțiuni de 
sprijinire a programelor. Aceste acțiuni ar 
putea consta în:

Or. en


