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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și 
energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

A. întrucât acoperirea întregului teritoriu al UE cu rețele în bandă largă este de importanță 
vitală pentru atingerea obiectivelor strategiei UE 2020, pentru a susține creșterea 
economică inteligentă, durabilă și incluzivă, coerentă din punct de vedere teritorial, 
pentru a îmbunătăți situația ocupării forței de muncă, pentru a consolida capacitatea 
Europei de a face față concurenței, pentru a facilita cercetarea științifică și inovația, 
permițând, astfel, tuturor regiunilor, orașelor, municipalităților și sectoarelor societății 
să beneficieze de mediul digital, oferindu-le oportunitatea de a exploata noi tehnologii 
digitale pentru serviciile publice;

B. întrucât facilitarea accesului tuturor regiunilor și categoriilor sociale la tehnologia 
digitală ar trebui să constituie, de asemenea, un obiectiv al UE,

1. subliniază că acoperirea completă cu servicii de bandă largă personalizate și la prețuri 
abordabile trebuie să devină un serviciu universal, întrucât aceasta este indispensabilă în 
vederea creării unor condiții de viață egale în Europa și întrucât constituie un factor 
important pentru stimularea activității economice în zonele rurale, contribuind astfel la 
măsurile de combatere a diviziunii digitale din Europa dintre zonele urbane și cele 
rurale, precum și dintre regiuni și state membre, îmbunătățind, astfel, coeziunea în toate 
regiunile UE;

2. subliniază importanța serviciilor de bandă largă în Europa în calitate de element al 
coeziunii teritoriale  și salută concentrarea și gruparea unor activități în anumite regiuni, 
acestea beneficiind de conexiuni reciproce și de colaborare în contextul dezvoltării și 
cooperării europene;

3. subliniază necesitatea utilizării optime a tehnologiilor complementare, cum ar fi 
comunicațiile în bandă largă prin satelit sau rețelele de sprijin Wi-Fi, pentru a furniza 
servicii în bandă largă viabile din punct de vedere economic în zonele rurale mai 
izolate, fără a genera sarcini nejustificate pentru consumatori sau sectorul industrial;

4. tehnologiile digitale sunt un instrument fundamental pentru coeziunea teritorială, 
conferind o importanță mai mare regiunilor ultraperiferice ale Uniunii Europene; prin 
urmare, este necesar să se ia măsuri pentru a depăși dificultățile cu care se confruntă 
aceste regiuni în domeniul tehnologiilor și serviciilor, în ceea ce privește 
disponibilitatea, calitatea și prețurile acestora, apropiindu-le astfel de media europeană;

5. subliniază că, pe lângă măsurile care vizează promovarea acoperirii cu rețele în bandă 
largă și cu alte tehnologii în rețea, este deosebit de importantă asigurarea direcționării 
investițiilor inclusiv spre dezvoltarea de aplicații și programe pentru utilizarea 
infrastructurii IT, care vor îmbunătăți viața cetățenilor, vor sprijini furnizarea de servicii 
publice online și vor crește calitatea administrației publice;
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6. observă că ajutoarele de stat în domeniul tehnologiilor de bandă largă, mai precis 
utilizarea expresă de fonduri UE în acest scop, este o poțiune potrivită atunci când nu se 
poate demonstra viabilitatea economică a dezvoltării infrastructurii de bandă largă; dat 
fiind că sunt necesare eforturi administrative și organizatorice importante în vederea 
transpunerii programelor naționale și europene de promovare a rețelelor în bandă largă; 
solicită, prin urmare, Comisiei, statelor membre și autorităților regionale să asigure, în 
conformitate cu inițiativele „societății informaționale”, simplificarea în măsura 
posibilului a condițiilor și procedurilor de finanțare pentru a intensifica folosirea 
fondurilor europene în vederea diversificării serviciilor TIC, contribuind, astfel, la 
accelerarea introducerii serviciilor TIC prin furnizarea unor stimulente suficiente pentru 
a investi tuturor actorilor de pe piață, garantând că regiunile, orașele și municipalitățile 
pot face apel cât de rapid posibil la un sprijin financiar maxim pentru a sprijini 
dezvoltarea economică în domeniile respective;

7. invită Comisia să introducă în cadrul de reglementare mai multe elemente de stimulare a 
investițiilor și să stimuleze utilizarea sinergiilor din proiectele de infrastructură;

8. constată că, sub forma sa actuală, legislația europeană existentă cu privire la ajutoarele 
de stat este rigidă și conduce deseori în practică la incertitudine juridică, ceea ce 
blochează investițiile planificate; solicită, prin urmare, Comisiei să verifice în ce măsură 
reglementările pot fi simplificate pentru a institui un cadru mai favorabil investitorilor, 
pentru a promova investițiile și inovarea și pentru a elimina barierelor pentru 
implementarea serviciilor de bandă largă, în special în zonele unde acest lucru ar fi fost 
neprofitabil în alte condiții; consideră că orientările comunitare referitoare la aplicarea 
normelor privind ajutoarele de stat în cazul introducerii rapide de rețele în bandă largă 
ar trebui să servească și pentru clarificarea modalității de înființare a companiilor de stat 
furnizoare de bandă largă și cooperarea dintre municipalități și modelele de parteneriat 
public-privat; solicită Comisiei și Organismului autorităților europene de reglementare 
în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC), cu consultarea autorităților publice, 
să ușureze constituirea de parteneriate public-privat și să utilizeze și alte instrumente 
financiare europene, nu în ultimul rând, finanțare de la FEDER, BEI și BERD;

9. invită autoritățile regionale și locale, precum și întreprinderile, să utilizeze fondurile 
FEDER în scopul ameliorării acoperirii cu bandă largă, în special în zonele rurale;

10. se pronunță în favoarea extinderii rapide a infrastructurilor de bandă largă și solicită 
statelor membre transpunerea rapidă a recomandării NGA privind îmbunătățirea 
securității juridice, a investițiilor și a concurenței; consideră că autoritățile de 
reglementare trebuie să se asigure că toți actorii de pe piață beneficiază în același timp 
de stimulente suficiente pentru a concura și a investi;

11. amintește existența regiunilor care, prin caracteristicile geografice și naturale, în special 
relieful accidentat și terenurile dificile, împiedică accesul la internet prin cablu, unde 
serviciile fără fir din noua generație sunt o alternativă pentru atingerea obiectivului 
acoperirii cu bandă largă;

12. solicită Comisiei să acorde o importanță deosebită parteneriatelor public-privat și să 
faciliteze utilizarea instrumentelor structurale în acest context;
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13. atrage atenția asupra faptului că definiția furnizării unor servicii de bază va trebui 
ajustată pe viitor în funcție de evoluția necesităților ca urmare a ratelor de transfer din 
ce în ce mai mari pentru servicii de internet inovatoare precum e-guvernare, e-sănătate 
sau e-learning; 
solicită, prin urmare, Comisiei ca, având în vedere că este de așteptat ca piața să nu 
poată acoperi zonele rurale, insulare și muntoase cu rețelele NGA, să integreze noi 
modele organizaționale (care să permită în special implicarea autorităților locale, cum ar 
fi rețelele pentru cetățeni și cele din sectorul public sau achiziționate cu bani publici, 
furnizarea de rețele de mare viteză și de foarte mare viteză și finanțarea acestora) ca 
opțiune în orientările comunitare pentru aplicarea normelor privind ajutorul de stat în 
domeniul amplasarea rapidă a rețelelor de bandă largă pentru a garanta că funcțiile de 
bandă largă sunt accesibile pentru toți europenii, că mediul rural și mediul urban sunt 
tratate egal și că acoperirea se poate extinde și la regiuni slab populate, garantând 
aceleași standarde în ceea ce privește calitatea, accesul și prețurile;

14. subliniază obiectivul de a realiza un mediu de reglementare previzibil în materie de 
investiții și concurență pentru a promova investițiile în rețele de mare viteză noi și 
posibilități de acces și cooperare nediscriminatorii, viabile din punct de vedere tehnic și 
economic;

15. consideră că, până și la nivelul actual al furnizării serviciilor de bază, folosirea 
frecvențelor „dividendelor digitale” bazate pe tehnologia LTE nu vor soluționa pe 
termen lung problema inexistenței rețelelor NGA în zonele rurale, mai ales dat fiind că 
nu se pot exclude efecte pe termen lung ale comunicațiilor radio asupra sănătății; 
consideră, prin urmare, ca fiind utilă și în aceste domenii asigurarea finanțării pentru 
conductele aferente rețelelor NGA, caz în care, extinderea rețelei de bandă largă cu 
cabluri din fibră optică este prioritară acolo unde reprezintă cea mai rentabilă și mai 
durabilă soluție pe termen lung, acordând prioritate extinderii rețelei de bandă largă cu 
cabluri din fibră optică în cazurile în reprezintă cea mai rentabilă și mai durabilă soluție 
pe termen lung;

16. consideră că resursele financiare publice alocate serviciilor în bandă largă pot să 
reprezinte o pârghie eficientă pentru a spori nivelul competitivității regiunilor UE dacă 
sunt orientate spre dezvoltarea modernă a infrastructurilor de ultimă generație, cu o 
capacitate de transmisie ridicată, în zonele care există un decalaj puternic al 
conectivității în bandă largă; consideră că astfel de zone, în special dacă se 
caracterizează printr-o infrastructură industrială importantă și o densitate mare a 
populației, ar putea beneficia rapid de potențialul inovator și creativ al noilor servicii 
disponibile cetățenilor și întreprinderilor;

17. consideră că ar trebui să se ia măsuri pentru promovarea proiectelor de investiție, chiar 
și sub forma parteneriatelor public-privat, pentru crearea de rețele deschise care să 
permită intensificarea reală a concurenței, în beneficiul inovării tehnologice și al 
dezvoltării economice a regiunilor UE;

18. solicită ca diferitele instrumente financiare puse în aplicare să fie adaptate la 
caracteristicile specifice ale fiecărei regiuni, acordând o atenție deosebită în special 
acelora care prezintă caracteristici economice, geografice și demografice speciale, ca 
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urmare a izolării, a dificultăților asociate piețelor competitive sau a lipsei economiilor 
de scară;

19. subliniază că măsurile în acest domeniu sunt luate în principal la nivel local și susține 
eforturile Comisiei Europene de a dezvolta și îmbunătăți mecanismele care permit 
actorilor locali să obțină informații relevante pentru a reduce costul investițiilor; 
consideră că, pentru ca planurile în ceea ce privește banda largă să devină pe deplin 
operaționale, nu este suficientă doar cooperarea dintre Comisia Europeană și statele 
membre, ci este necesar ca și autoritățile locale și regionale să participe la conceperea 
acestor planuri;

20. consideră că extinderea rețelelor în bandă largă, cu prioritate în mediul rural, permite 
îmbunătățirea comunicării, mai ales în cazul persoanelor cu mobilitate redusă sau care 
trăiesc în condiții izolate, îmbunătățește accesul la servicii și încurajează dezvoltarea 
întreprinderilor mici și mijlocii în mediul rural, contribuind la crearea de noi locuri de 
muncă și la dezvoltarea de noi servicii în aceste zone;

21. invită statele membre să identifice măsurile care pot fi luate pentru a facilita pătrunderea 
pe piață a noilor operatori în vederea încurajării unui mediu concurențial;

22. salută Planul de acțiune al UE pentru protecția infrastructurii critice în domeniul 
tehnologiei informației și solicită luarea unor măsuri pentru îmbunătățirea siguranței 
online.
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