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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la banda largă europeană: o investiție într-un promotor digital al creșterii
(2010/2304(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Recomandarea Comisiei din 20 septembrie 2010 privind reglementarea 
accesului la rețelele de acces de generație următoare (NGA)1,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 septembrie 2010 intitulată „Banda largă 
europeană: o investiție într-un promotor digital al creșterii” (COM(2010)0472),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 august 2010, intitulată „O Agendă digitală 
pentru Europa” (COM(2010)0245),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 17 septembrie 2009, intitulată „ Orientări 
comunitare pentru aplicarea normelor privind ajutorul de stat în cazul dezvoltării rapide a 
rețelelor în bandă largă”2,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 4 august 2009, intitulată „Raport privind 
competitivitatea digitală a Europei: Principalele realizări ale strategiei i2010 în perioada 
2005-2009” (COM(2009)0390),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 18 iunie 2009, intitulată „Internetul obiectelor  
- un plan de acțiune pentru Europa” (COM(2009)0278),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 ianuarie 2009, intitulată „Investiția de azi 
în Europa de mâine” (COM(2009)0036),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 martie 2006, intitulată „Depășirea 
dezechilibrelor în ceea ce privește banda largă” (COM(2006)0129),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 25 aprilie 2006, intitulată „Planul de acțiune 
i2020: accelerarea instituirii e-guvernării în Europa în beneficiul tuturor” 
(COM(2006)0173),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 30 aprilie 2004, intitulată „Sănătatea pe 
internet - îmbunătățirea serviciilor de sănătate oferite cetățenilor europeni: un plan de 
acțiune pentru un spațiu european al sănătății pe internet” (COM(2004)0356),

– având în vedere Rezoluția sa din 15 iunie 2010 referitoare la internetul obiectelor 3,

– având în vedere Rezoluția sa din 5 mai 2010 referitoare la  o nouă Agendă digitală pentru 

                                               
1 JO L 251, 25.9.2010, p. 35.
2 JO C 235, 30.9.2009, p. 7.
3 P7_TA(2010)0207.
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Europa: 2015.eu1,

– având în vedere recomandarea sa adresată Consiliului din 26 martie 2009 privind 
consolidarea securității și a libertăților fundamentale pe internet2,

– având în vedere Rezoluția sa din 24 septembrie 2008 referitoare la beneficierea pe deplin 
de dividendul digital în Europa: o abordare comună a utilizării spectrului de frecvențe 
eliberat prin trecerea la tehnologia digitală3,

– având în vedere Rezoluția sa din 19 iunie 2007 privind elaborarea unei politici europene 
în materie de bandă largă4,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 februarie 2007, intitulată „Către o politică europeană 
privind spectrul de frecvențe radio”5,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2006 referitoare la o societate informațională 
europeană pentru creștere și ocuparea forței de muncă6,

– având în vedere Rezoluția sa din 23 iunie 2005 referitoare la societatea informațională7,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 octombrie 1998 referitoare la globalizare și la 
societatea informațională: necesitatea consolidării coordonării internaționale8,

– având în vedere cadrul UE pentru comunicații electronice, astfel cum a fost modificat, în 
special prin directivele 2002/21/CE (Directiva-cadru), 2002/20/CE (Directiva privind 
autorizarea), 2002/19/CE (Directiva privind accesul), 2002/22/CE (Directiva privind 
serviciul universal), 2002/58/CE (Directiva privind confidențialitatea și comunicațiile 
electronice) și prin Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 (Regulamentul de instituire a 
OAREC),

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru dezvoltare, al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și al 
Comisiei pentru cultură și educație (A7-0000/2011),

A. întrucât accesul la banda largă este posibil prin intermediul a numeroase platforme (cupru, 
cablu, fibră, wireless fix sau mobil, satelit etc.), suscită interesul unor utilizatori variați 
(consumatori, întreprinderi, administrații, organisme publice și nonprofit, inclusiv școli, 
biblioteci, spitale și organisme de siguranță publică), care utilizează banda largă pentru o 
gamă largă de servicii (comerț electronic, furnizări de îngrijiri medicale, comunicare 
vocală și video, divertisment, gestiunea flotelor, servicii publice, educație, formare 

                                               
1 P7_TA(2010)0133.
2 JO C 117E, 6.5.2010, p. 206.
3 JO C 8E, 14.1.2010, p. 60.
4 JO C 146 E, 12.6.2008, p. 87.
5 JO C 287E, 29.11.2007, p. 364
6 JO C 291E, 30.11.2006, p.133.
7 JO C 133E, 8.6.2006, p. 140.
8 JO C 104, 14.4.1999, p. 128.
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profesională și multe altele) și întrucât banda largă face posibile aplicațiile între mașini 
(contoare electrice inteligente și rețele inteligente, aparate de monitorizare cardiacă fără 
fir, servicii de urgență, sisteme de alarmă, urmărirea vehiculelor prin telemetrie, 
monitorizarea inventarelor etc.);

B. întrucât recunoașterea și integrarea diferitelor platforme, a diferiților utilizatori și a 
diferitelor servicii în cadrul ecosistemului benzii largi vor asigura un acces de 100% la 
banda largă și vor aduce societății multe beneficii, care, la rândul lor, vor stimula 
adoptarea în proporție de 100% a benzii largi;

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

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

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

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

1. Banda largă pentru toți

1. constată că conceptul de bandă largă este în permanentă evoluție deoarece numărul 
platformelor a crescut, iar clienții și utilizările benzii largi s-au multiplicat în mod 
exponențial; constată că banda largă nu privește doar accesul la internet și utilizarea sa nu 
se limitează numai la interacțiunile umane directe, ci, dimpotrivă, conexiunile și aplicațiile 
între mașini sunt din ce în ce mai numeroase;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Banda largă în serviciul creșterii economice, al inovării și al competitivității 
mondiale

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

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

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

14. consideră că rețelele în bandă largă de mare capacitate și utilizarea fibrei în rețelele de 
acces (FTTH) reprezintă obiective dezirabile atât din perspectiva utilizatorilor finali, cât și 
din cea a dezvoltării economice;
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15. încurajează Comisia și Organismul autorităților europene de reglementare în domeniul 
comunicațiilor electronice să definească, până în 2013, o abordare comună pentru crearea 
unei piețe unice a comunicațiilor comerciale și electronice la nivelul Uniunii;

16. subliniază, în vederea realizării unor piețe ale comunicațiilor mobile competitive, 
importanța unei atribuiri concurențiale și oportune a frecvențelor radio pentru banda largă 
wireless prin intermediul programului privind politica în domeniul spectrului de frecvențe 
radio și invită statele membre să pună la dispoziție, până în 2013, banda de 800MHz, 
respectând, în același timp, serviciile existente;

3. Stimularea investițiilor și a concurenței

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

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

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

20. indică faptul că riscurile potențiale aferente creării unor infrastructuri costisitoare pentru 
banda largă de generație următoare sunt ridicate și implică o lungă perioadă de amortizare; 
afirmă că reglementarea nu ar trebui să descurajeze investițiile în această infrastructură, ci 
ar trebui să garanteze că actorii pieței beneficiază de suficiente stimulente pentru 
investiții;

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

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

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

24. subliniază că, în cazul în care forțele pieței sunt în măsură să ofere un acces competitiv la 
banda largă, politicile guvernamentale ar trebui să promoveze activitățile de investiție și 
de inovare ale sectorului privat prin înlăturarea obstacolelor în calea utilizării benzii largi;

25. sprijină colaborarea dintre Comisie și BEI în vederea îmbunătățirii finanțării rețelelor 
rapide și ultrarapide și subliniază necesitatea canalizării unor astfel de fonduri către 
proiectele de infrastructuri deschise care sprijină o varietate de servicii; 
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26. salută propunerea Comisiei de găsire a unor noi surse de finanțare și sprijină crearea de 
obligațiuni ale UE în colaborare cu BEI;

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

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

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

4. Avantajele pentru consumatori

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

31. îndeamnă Comisia să realizeze, cu sprijinul statelor membre, o hartă a regiunilor slab 
deservite sau nedeservite;

32. solicită Comisiei să prezinte anual un raport Parlamentului referitor la oferta în materie de 
bandă largă și la posibilitatea de alegere de care consumatorii dispun în mod real în UE, 
precum și la progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a cadrului privind 
comunicațiile electronice și a recomandării privind NGA; 

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

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

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

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

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

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

39. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.


