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Amendamentul 1
Seán Kelly

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

(A). întrucât acoperirea cu rețele în bandă 
largă este esențială pentru punerea în 
aplicare a obiectivelor strategiei UE 2020, 
pentru a susține creșterea economică, 
pentru a consolida capacitatea Europei de a 
face față concurenței și pentru a înlesni 
participarea tuturor regiunilor și 
categoriilor sociale la viața digitală;

(A). întrucât acoperirea cu rețele în bandă 
largă este esențială pentru punerea în 
aplicare a obiectivelor strategiei UE 2020, 
pentru a susține creșterea economică din 
punctul de vedere al sustenabilității, al 
incluziunii și al coeziunii teritoriale, 
pentru a consolida capacitatea Europei de a 
face față concurenței și pentru a înlesni 
participarea tuturor regiunilor și 
categoriilor sociale la viața digitală;

Or. en

Amendamentul 2
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

(A). întrucât acoperirea cu rețele în bandă 
largă este esențială pentru punerea în 
aplicare a obiectivelor strategiei UE 2020, 
pentru a susține creșterea economică, 
pentru a consolida capacitatea Europei de a 
face față concurenței și pentru a înlesni 
participarea tuturor regiunilor și 
categoriilor sociale la viața digitală,

(A). întrucât acoperirea cu rețele în bandă 
largă la nivelul UE este esențială pentru 
punerea în aplicare a obiectivelor strategiei 
UE 2020, această strategie europeană 
pentru creștere economică fiind
progresivă, durabilă și incluzivă, pentru a 
susține creșterea economică, pentru a 
consolida capacitatea Europei de a face 
față concurenței și creșterii ocupării forței 
de muncă și pentru a înlesni participarea 
tuturor regiunilor și categoriilor sociale la 
viața digitală,

Or. lt
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Amendamentul 3
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

(A). întrucât acoperirea cu rețele în bandă 
largă este esențială pentru punerea în 
aplicare a obiectivelor strategiei UE 2020, 
pentru a susține creșterea economică, 
pentru a consolida capacitatea Europei de 
a face față concurenței și pentru a înlesni 
participarea tuturor regiunilor și 
categoriilor sociale la viața digitală, 

(A). întrucât acoperirea cu rețele în bandă 
largă este esențială pentru punerea în 
aplicare a obiectivelor strategiei UE 2020, 
pentru a favoriza cercetarea științifică și 
inovația, consolidând astfel capacitatea 
Europei de a face față concurenței și 
stimulând creșterea pe termen lung, 

Or. es

Amendamentul 4
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

(A). întrucât acoperirea cu rețele în bandă 
largă este esențială pentru punerea în 
aplicare a obiectivelor strategiei UE 2020, 
pentru a susține creșterea economică, 
pentru a consolida capacitatea Europei de a 
face față concurenței și pentru a înlesni 
participarea tuturor regiunilor și 
categoriilor sociale la viața digitală,

(A). întrucât acoperirea cu rețele în bandă 
largă este esențială pentru punerea în 
aplicare a obiectivelor strategiei UE 2020, 
pentru a susține creșterea economică, 
pentru a consolida capacitatea Europei de a 
face față concurenței, pentru a promova 
inovarea, simplificarea administrativă, și 
serviciile publice digitale, care să 
înlesnească participarea tuturor regiunilor 
și categoriilor sociale la viața digitală,

Or. pt
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Amendamentul 5
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

(A). întrucât acoperirea cu rețele în bandă 
largă este esențială pentru punerea în 
aplicare a obiectivelor strategiei UE 2020, 
pentru a susține creșterea economică, 
pentru a consolida capacitatea Europei de a 
face față concurenței și pentru a înlesni
participarea tuturor regiunilor și 
categoriilor sociale la viața digitală
,

(A). întrucât acoperirea cu rețele în bandă 
largă este esențială pentru punerea în 
aplicare a obiectivelor strategiei UE 2020, 
pentru a susține creșterea economică, 
pentru a consolida capacitatea Europei de a 
face față concurenței și pentru a oferi
tuturor regiunilor, orașelor și comunelor
posibilitatea de a utiliza la maximum 
tehnologia informatică a secolului XXI,

Or. cs

Amendamentul 6
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(Aa). întrucât facilitarea accesului tuturor 
regiunilor și categoriilor sociale la 
tehnologia digitală trebuie să constituie de 
asemenea un obiectiv al UE,

Or. es

Amendamentul 7
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(Aa). consideră că proiectul european al 
rețelelor în bandă largă, inițiat secolul 
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trecut cu scopul de a construi o societate 
care a evoluat în același ritm, s-a 
dezvoltat într-o manieră neuniformă, 
ducând la crearea unor zone moderne de 
marginalizare,

Or. it

Amendamentul 8
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(Ab). consideră că obiectivul coeziunii 
sociale, economice și culturale este o 
dezvoltare echilibrată, și trebuie să se țină 
cont de slăbiciunile punctului de plecare 
al diverselor regiuni, adică de diferențele 
dezvoltării tehnologice dintre statele 
membre și regiuni,

Or. it

Amendamentul 9
Kerstin Westphal

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că acoperirea cu bandă largă 
trebuie să devină un serviciu universal, 
întrucât aceasta este indispensabilă în 
vederea creării unor condiții de viață egale 
în Europa;

1. consideră că acoperirea cu bandă largă, 
în condiții avantajoase pentru utilizatori,
trebuie să devină un serviciu universal, 
întrucât aceasta este indispensabilă în 
vederea creării unor condiții de viață egale 
în Europa; atrage atenția asupra faptului 
că, în caz contrar, există pericolul unei 
scindări în Europa în ceea ce privește 
tehnologia digitală și că este amenințată 
dezvoltarea mediului rural;
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Or. de

Amendamentul 10
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că acoperirea cu bandă largă 
trebuie să devină un serviciu universal, 
întrucât aceasta este indispensabilă în 
vederea creării unor condiții de viață egale 
în Europa;

1. consideră că acoperirea cu bandă largă 
trebuie să devină un serviciu universal, 
întrucât aceasta este indispensabilă în 
vederea creării unor condiții de viață egale 
în Europa și întrucât este un factor 
important pentru stimularea activității 
economice în zonele rurale;

Or. fr

Amendamentul 11
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că acoperirea cu bandă largă 
trebuie să devină un serviciu universal, 
întrucât aceasta este indispensabilă în 
vederea creării unor condiții de viață egale 
în Europa;

1. subliniază că acoperirea cu bandă largă 
trebuie să devină un serviciu universal, 
întrucât aceasta este indispensabilă în 
vederea creării unor condiții de viață egale 
în Europa;

Or. en

Amendamentul 12
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că acoperirea cu bandă largă 
trebuie să devină un serviciu universal, 
întrucât aceasta este indispensabilă în 
vederea creării unor condiții de viață egale 
în Europa;

1. consideră că acoperirea cu bandă largă, 
în funcție de necesități, trebuie să devină 
un serviciu universal la prețuri accesibile, 
întrucât aceasta este indispensabilă în 
vederea creării unor condiții de viață egale 
în Europa;

Or. de

Amendamentul 13
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că acoperirea cu bandă largă 
trebuie să devină un serviciu universal, 
întrucât aceasta este indispensabilă în 
vederea creării unor condiții de viață egale 
în Europa;

1. consideră că acoperirea cu bandă largă 
trebuie să devină un serviciu universal, 
întrucât aceasta este indispensabilă în 
vederea creării unor condiții de viață egale 
în întreaga Europă, inclusiv în zonele 
rurale;

Or. lt

Amendamentul 14
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că acoperirea cu bandă largă 
trebuie să devină un serviciu universal, 
întrucât aceasta este indispensabilă în 
vederea creării unor condiții de viață egale 
în Europa;

1. consideră că acoperirea cu bandă largă 
trebuie să devină un serviciu universal, 
întrucât aceasta este indispensabilă în 
vederea creării unor condiții de viață egale 
în Europa, contribuind astfel la egalitatea 
de șanse și la combaterea decalajului 
digital;
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Or. pt

Amendamentul 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că acoperirea cu bandă largă 
trebuie să devină un serviciu universal, 
întrucât aceasta este indispensabilă în 
vederea creării unor condiții de viață egale 
în Europa;

1. consideră că acoperirea cu bandă largă, 
mai ales pentru transmisia prin rețele de 
telefonie mobile, mai eficiente și realizate 
cu investiții mai mici decât telefonia 
clasică, trebuie să devină un serviciu 
universal, întrucât aceasta este 
indispensabilă în vederea creării unor 
condiții de viață egale între mediul urban 
și cel rural, între regiuni și statele 
membre, contribuind astfel la politica de 
coeziune în Europa;

Or. ro

Amendamentul 16
Georgios Stavrakakis, Kerstin Westphal

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că acoperirea cu bandă largă 
trebuie să devină un serviciu universal, 
întrucât aceasta este indispensabilă în 
vederea creării unor condiții de viață egale 
în Europa;

1. consideră că acoperirea cu bandă largă 
trebuie să devină un serviciu universal, 
întrucât aceasta este indispensabilă în 
vederea creării unor condiții de viață egale 
în Europa și, prin urmare, a încurajării 
coeziunii în regiunile UE;;

Or. en
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Amendamentul 17
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că acoperirea cu bandă largă 
trebuie să devină un serviciu universal, 
întrucât aceasta este indispensabilă în 
vederea creării unor condiții de viață 
egale în Europa;

1. consideră că acoperirea cu bandă largă 
trebuie să devină un serviciu universal, 
întrucât aceasta este indispensabilă pentru 
egalitatea de șanse în ceea ce privește 
accesul la informații în format digital;

Or. de

Amendamentul 18
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază importanța serviciilor de 
bandă largă în Europa, în cadrul
dimensiunii teritoriale a coeziunii, 
concentrarea și gruparea unor activități
în anumite regiuni fiind binevenite în 
condiții de conexiune reciprocă și 
colaborare pentru cooperare și dezvoltare 
europeană;

Or. nl

Amendamentul 19
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază necesitatea utilizării optime 
a tehnologiilor complementare, cum ar fi 
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comunicațiile prin satelit, pentru a 
furniza servicii de bandă largă în zonele 
rurale fără a genera cheltuieli 
nejustificate pentru consumatori sau 
sectorul industrial;

Or. en

Amendamentul 20
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că soluțiile de conectare 
prin cablu ar trebui privilegiate în mod 
obligatoriu pentru orice nouă instalare a 
unei rețele de telecomunicații și că 
instalațiile cu conectori de tip Wifi, Wi-
max sau LTE (long term evolution) 
existente ar trebui înlocuite cu o 
conexiune prin cablu de bandă largă, 
atunci când acest lucru este posibil; 

Or. fr

Amendamentul 21
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că, pentru orice nouă 
instalare a unei rețele de tip Wifi, Wi-max 
sau LTE, populația în cauză ar trebui 
consultată și că, în jurul punctelor de 
primire a publicului sensibil, cum ar fi 
școlile sau spitalele, ar trebui menținute 
zone albe;
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Or. fr

Amendamentul 22
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. tehnologiile digitale sunt un 
instrument fundamental pentru coeziunea 
teritorială, oferind o importanță mai mare 
regiunilor mai îndepărtate ale Uniunii 
Europene. Prin urmare, este necesară 
depășirea dificultăților cu care aceste 
regiuni se confruntă în domeniul 
tehnologiilor și serviciilor, în ceea ce 
privește disponibilitatea, calitatea și 
prețurile, apropiindu-le astfel de media 
europeană;

Or. pt

Amendamentul 23
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. atrage atenția asupra faptului că, pe 
lângă măsurile care vizează promovarea 
acoperirii cu rețele în bandă largă și cu 
alte tehnologii, este deosebit de 
importantă asigurarea direcționării 
investițiilor inclusiv spre dezvoltarea 
aplicațiilor și programelor de utilizare a 
infrastructurii IT, care vor îmbunătăți 
viața cetățenilor, vor promova oferirea
serviciilor publice electronice și vor crește 
calitatea administrației publice;

Or. cs
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Amendamentul 24
Kerstin Westphal

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că efortul administrativ și 
organizatoric este important în vederea 
transpunerii programelor naționale și 
europene de promovare a rețelelor în bandă 
largă; solicită, prin urmare, Comisiei și
statelor membre să simplifice pe cât posibil 
condițiile de finanțare și desfășurarea 
procedurilor, pentru a spori afluxul de 
fonduri;

2. constată că efortul administrativ și 
organizatoric este important în vederea 
transpunerii programelor naționale și 
europene de promovare a rețelelor în bandă 
largă; solicită, prin urmare, Comisiei,
statelor membre și autorităților regionale 
să simplifice pe cât posibil condițiile de 
finanțare și desfășurarea procedurilor, 
pentru a spori afluxul de fonduri;

Or. de

Amendamentul 25
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că efortul administrativ și 
organizatoric este important în vederea 
transpunerii programelor naționale și 
europene de promovare a rețelelor în bandă 
largă; solicită, prin urmare, Comisiei și 
statelor membre să simplifice pe cât posibil 
condițiile de finanțare și desfășurarea 
procedurilor, pentru a spori afluxul de 
fonduri;

2. constată că efortul administrativ și 
organizatoric este important în vederea 
transpunerii programelor naționale și 
europene de promovare a rețelelor în bandă 
largă; solicită, prin urmare, Comisiei și 
statelor membre să simplifice pe cât posibil 
condițiile de finanțare și desfășurarea 
procedurilor, pentru a spori afluxul de 
fonduri, care ar trebui să asigure
stimulente suficiente de investiții pentru
toți participanții de pe piață;

Or. lt
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Amendamentul 26
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că efortul administrativ și 
organizatoric este important în vederea 
transpunerii programelor naționale și 
europene de promovare a rețelelor în bandă 
largă; solicită, prin urmare, Comisiei și
statelor membre să simplifice pe cât posibil 
condițiile de finanțare și desfășurarea 
procedurilor, pentru a spori afluxul de 
fonduri;

2. constată că ajutoarele de stat în 
domeniul tehnologiilor de bandă largă 
sub formă de fonduri UE utilizate în mod 
orientat sunt utile atunci când extinderea 
benzii largi nu poate fi exprimată din 
punct de vedere economic; întrucât efortul 
administrativ și organizatoric este 
important în vederea transpunerii 
programelor naționale și europene de 
promovare a rețelelor în bandă largă, li se
solicită, prin urmare, Comisiei și statelor 
membre să simplifice pe cât posibil 
condițiile de finanțare și desfășurarea 
procedurilor, pentru a spori afluxul de 
fonduri și pentru a accelera introducerea 
tehnologiilor de bandă largă;

Or. de

Amendamentul 27
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că efortul administrativ și 
organizatoric este important în vederea 
transpunerii programelor naționale și 
europene de promovare a rețelelor în bandă 
largă; solicită, prin urmare, Comisiei și 
statelor membre să simplifice pe cât posibil 
condițiile de finanțare și desfășurarea 
procedurilor, pentru a spori afluxul de 
fonduri;

2. constată că efortul administrativ și 
organizatoric este important în vederea 
transpunerii programelor naționale și 
europene de promovare a rețelelor în bandă 
largă; solicită, prin urmare, Comisiei și 
statelor membre să simplifice pe cât posibil 
condițiile și procedurile și să asigure 
astfel accesul regiunilor, al orașelor și al 
comunelor la utilizarea deplină a 
sprijinului financiar, cât mai curând;
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Or. cs

Amendamentul 28
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că efortul administrativ și 
organizatoric este important în vederea 
transpunerii programelor naționale și 
europene de promovare a rețelelor în 
bandă largă; solicită, prin urmare, Comisiei 
și statelor membre să simplifice pe cât
posibil condițiile de finanțare și 
desfășurarea procedurilor, pentru a spori 
afluxul de fonduri;

2. constată că efortul administrativ și 
organizatoric este important în vederea 
transpunerii programelor naționale și 
europene de promovare a rețelelor în 
bandă largă; în concordanță cu inițiativele 
'societății informaționale', solicită, prin 
urmare, Comisiei și statelor membre să 
simplifice pe cât posibil condițiile de 
finanțare și desfășurarea procedurilor, dar 
și promovarea acestora pentru a spori 
afluxul de fonduri în domeniu;

Or. ro

Amendamentul 29
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că efortul administrativ și 
organizatoric este important în vederea 
transpunerii programelor naționale și 
europene de promovare a rețelelor în bandă 
largă; solicită, prin urmare, Comisiei și 
statelor membre să simplifice pe cât posibil 
condițiile de finanțare și desfășurarea 
procedurilor, pentru a spori afluxul de 
fonduri;

2. constată că efortul administrativ și 
organizatoric este important în vederea 
transpunerii programelor naționale și 
europene de promovare a rețelelor în bandă 
largă și prin îmbunătățirea transferului de 
bune practici la nivelul regiunilor; 
solicită, prin urmare, Comisiei și statelor 
membre să simplifice pe cât posibil 
condițiile de finanțare și desfășurarea 
procedurilor și să încurajeze parteneriatul 
public -privat, pentru a spori utilizarea 
fondurilor europene alocate în vederea 
diversificării serviciilor din domeniul 
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TIC;

Or. ro

Amendamentul 30
Sophie Auconie

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că efortul administrativ și 
organizatoric este important în vederea 
transpunerii programelor naționale și 
europene de promovare a rețelelor în bandă 
largă; solicită, prin urmare, Comisiei și 
statelor membre să simplifice pe cât posibil 
condițiile de finanțare și desfășurarea 
procedurilor, pentru a spori afluxul de 
fonduri;

2. constată că efortul administrativ și 
organizatoric este important în vederea 
transpunerii programelor naționale și 
europene de promovare a rețelelor în bandă 
largă; solicită, prin urmare, Comisiei și 
statelor membre să simplifice pe cât posibil 
condițiile de finanțare și desfășurarea 
procedurilor, pentru a spori afluxul de 
fonduri și pentru a favoriza dezvoltarea 
economică a teritoriilor vizate;

Or. fr

Amendamentul 31
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia să aplice mai multe 
elemente de investiții cu caracter 
stimulativ în cadrul de reglementare și să 
stimuleze utilizarea sinergiilor din 
proiectele de infrastructură;

Or. en
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Amendamentul 32
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că, în practică, legislația 
europeană existentă cu privire la ajutoarele 
de stat conduce deseori la incertitudine 
juridică, ceea ce blochează investițiile 
planificate; solicită, prin urmare, Comisiei 
să verifice în ce măsură reglementările pot 
fi simplificate și structurate într-un mod 
favorabil investițiilor;

3. constată că, în practică, legislația 
europeană existentă cu privire la ajutoarele 
de stat conduce deseori la incertitudine 
juridică, ceea ce blochează investițiile 
planificate; solicită, prin urmare, Comisiei 
să verifice în ce măsură reglementările pot 
fi simplificate și structurate într-un mod 
favorabil investițiilor, iar adoptarea 
măsurilor de finanțare a benzii largi 
standard ar putea fi utilă; în plus, 
orientările privind banda largă ar trebui 
să conțină explicații referitoare la modul 
de aplicare a legislației privind ajutoarele 
de stat în cazul unor eventuale înființări 
de companii furnizoare de bandă largă de 
stat, societăți cooperative intercomunale și 
modele PPP; 

Or. de

Amendamentul 33
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că în practică legislația 
europeană existentă cu privire la ajutoarele 
de stat conduce deseori la incertitudine 
juridică, ceea ce blochează investițiile 
planificate; solicită, prin urmare, Comisiei 
să verifice în ce măsură reglementările pot 
fi simplificate și structurate într-un mod 
favorabil investițiilor;

3. constată că în practică legislația 
europeană existentă cu privire la ajutoarele 
de stat conduce deseori la incertitudine 
juridică, ceea ce blochează investițiile 
planificate; solicită, prin urmare, Comisiei 
să verifice în ce măsură reglementările pot 
fi simplificate și structurate într-un mod 
favorabil investitorilor, care promovează
investițiile și inovarea, prin eliminarea 
barierelor pentru implementarea 
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serviciilor de bandă largă;

Or. lt

Amendamentul 34
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că în practică legislația 
europeană existentă cu privire la ajutoarele 
de stat conduce deseori la incertitudine 
juridică, ceea ce blochează investițiile 
planificate; solicită, prin urmare, Comisiei 
să verifice în ce măsură reglementările pot 
fi simplificate și structurate într-un mod 
favorabil investițiilor;

3. constată că în practică legislația 
europeană existentă cu privire la ajutoarele 
de stat este rigidă și conduce deseori la 
incertitudine juridică, ceea ce blochează 
investițiile planificate; solicită, prin 
urmare, Comisiei să verifice în ce măsură 
reglementările pot fi simplificate și 
structurate și astfel să se creeze un cadru 
care să fie mai favorabil investițiilor;

Or. es

Amendamentul 35
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată, că în practică, legislația 
europeană existentă cu privire la ajutoarele 
de stat conduce deseori la incertitudine 
juridică, ceea ce blochează investițiile 
planificate; solicită, prin urmare, Comisiei 
să verifice în ce măsură reglementările pot 
fi simplificate și structurate într-un mod 
favorabil investițiilor;

3. constată că, în practică, legislația 
europeană existentă cu privire la ajutoarele 
de stat conduce deseori la incertitudine 
juridică, ceea ce blochează investițiile 
planificate; solicită, prin urmare, Comisiei 
să verifice în ce măsură reglementările pot 
fi simplificate și structurate într-un mod 
favorabil investițiilor; solicită Comisiei și 
Organismului autorităților europene de 
reglementare în domeniul comunicațiilor 
electronice (OAREC), cu consultarea 
autorităților naționale, să permită 
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parteneriate între sectorul de stat și cel 
privat și să utilizeze și alte instrumente 
financiare europene și, nu în ultimul 
rând, finanțare de la FEDER, BEI și 
BERD;

Or. de

Amendamentul 36
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că în practică legislația 
europeană existentă cu privire la ajutoarele 
de stat conduce deseori la incertitudine 
juridică, ceea ce blochează investițiile 
planificate; solicită, prin urmare, Comisiei 
să verifice în ce măsură reglementările pot 

fi simplificate și structurate într-un mod 

favorabil investiţiilor;

3. constată că în practică legislația 
europeană existentă cu privire la ajutoarele 
de stat conduce deseori la incertitudine 
juridică, ceea ce blochează investițiile 
planificate; solicită, prin urmare, Comisiei 
să verifice în ce măsură reglementările pot 
fi simplificate și structurate într-un mod 

favorabil investiţiilor și să nu exercite 

presiuni inutile asupra administrației 
regionale, municipale și comunale;

Or. cs

Amendamentul 37
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că în practică legislația 
europeană existentă cu privire la ajutoarele 

3. constată că în practică legislația 
europeană existentă cu privire la ajutoarele 
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de stat conduce deseori la incertitudine 
juridică, ceea ce blochează investițiile 
planificate; solicită, prin urmare, Comisiei 
să verifice în ce măsură reglementările pot 
fi simplificate și structurate într-un mod 
favorabil investițiilor;

de stat conduce deseori la incertitudine 
juridică, ceea ce blochează investițiile 
planificate; solicită, prin urmare, Comisiei 
să verifice în ce măsură reglementările pot 
fi simplificate și structurate astfel încât sa 
fie încurajate investițiile, în special în 
acele zone în care realizarea acestora ar fi 
fost nerentabila;

Or. ro

Amendamentul 38
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită autoritățile regionale și locale, 
precum și întreprinderile, să utilizeze 
fondurile FEDER în scopul ameliorării 
acoperirii cu bandă largă a teritoriilor, în 
special a celor rurale;

Or. fr

Amendamentul 39
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. 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; în acest 
context, autoritățile de reglementare 
trebuie să se asigure că toți participanții 
de pe piață beneficiază în același timp de 
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stimulente concurențiale și investiționale 
suficiente;

Or. de

Amendamentul 40
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. 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;

Or. pt

Amendmentul 41
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei să acorde o 
importanță deosebită parteneriatelor 
public-private și să faciliteze utilizarea
instrumentelor structurale în cadrul 
acestora;

Or. ro
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Amendamentul 42
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. atrage atenția asupra faptului că definiția 
furnizării unor servicii de bază va trebui 
ajustată pe viitor în funcție de evoluția 
necesităților; solicită, prin urmare, 
Comisiei să integreze ca opțiune în cazul 
rețelelor de bandă largă noi modele de 
sponsorizare pentru rețelele de viteză mare 
și foarte mare, având în vedere că este de 
așteptat ca piața să nu poată acoperi zonele 
rurale cu rețelele NGA;

4. 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 
eGovernment, eHealth sau eLearning; 
solicită, prin urmare, Comisiei să integreze 
ca opțiune în cazul rețelelor de bandă largă 
noi modele de sponsorizare pentru rețelele 
de viteză mare și foarte mare, în special cu 
participarea autorităților locale, având în 
vedere că este de așteptat ca piața să nu 
poată acoperi zonele rurale cu rețelele 
NGA;

Or. de

Amendamentul 43
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. atrage atenția asupra faptului că definiția 
furnizării unor servicii de bază va trebui 
ajustată pe viitor în funcție de evoluția 
necesităților; solicită, prin urmare, 
Comisiei să integreze ca opțiune în cazul 
rețelelor de bandă largă noi modele de 
sponsorizare pentru rețelele de viteză mare 
și foarte mare, având în vedere că este de 
așteptat ca piața să nu poată acoperi zonele 
rurale cu rețelele NGA;

4. atrage atenția asupra faptului că definiția 
furnizării unor servicii de bază va trebui 
ajustată pe viitor în funcție de evoluția 
necesităților; solicită, prin urmare, 
Comisiei să integreze ca opțiune în cazul 
rețelelor de bandă largă noi modele de 
sponsorizare pentru rețelele de viteză mare 
și foarte mare, astfel încât opțiunile de
bandă largă să fie disponibile pentru toți
europenii, având în vedere că este de 
așteptat ca piața să nu poată acoperi zonele 
rurale cu rețelele NGA;
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Or. lt

Amendamentul 44
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. atrage atenția asupra faptului că definiția 
furnizării unor servicii de bază va trebui 
ajustată pe viitor în funcție de evoluția 
necesităților; solicită, prin urmare, 
Comisiei să integreze ca opțiune în cazul 
rețelelor de bandă largă noi modele de 
sponsorizare pentru rețelele de viteză mare 
și foarte mare, având în vedere că este de 
așteptat ca piața să nu poată acoperi zonele 
rurale cu rețelele NGA;

4. atrage atenția asupra faptului că definiția 
furnizării unor servicii de bază va trebui 
ajustată pe viitor în funcție de evoluția 
necesităților; solicită, prin urmare, 
Comisiei să integreze ca opțiune în cazul 
rețelelor de bandă largă noi modele de 
sponsorizare pentru rețelele de viteză mare 
și foarte mare, inclusiv rețelele pentru 
cetățeni și cele din sectorul public sau 
achiziționate cu bani publici, având în 
vedere că este de așteptat ca piața să nu 
poată acoperi zonele rurale cu rețelele 
NGA, cu scopul asigurării unui tratament 
echitabil pentru mediul rural, mediul 
urban și regiunile slab populate și a unor 
standarde de calitate, de acces și de fixare 
a prețurilor egale;

Or. de

Amendamentul 45
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. atrage atenția asupra faptului că definiția 
furnizării unor servicii de bază va trebui 
ajustată pe viitor în funcție de evoluția 
necesităților; solicită, prin urmare, 
Comisiei să integreze ca opțiune în cazul 
rețelelor de bandă largă noi modele de 
sponsorizare pentru rețelele de viteză mare 

4. atrage atenția asupra faptului că definiția 
furnizării unor servicii de bază va trebui 
ajustată pe viitor în funcție de evoluția 
necesităților; solicită, prin urmare, 
Comisiei să integreze ca opțiune în cazul 
utilizării rețelelor de bandă largă noi 
modele de sponsorizare pentru rețelele de 
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și foarte mare, având în vedere că este de 
așteptat ca piața să nu poată acoperi zonele 
rurale cu rețelele NGA

viteză mare și foarte mare, având în vedere 
că este de așteptat ca piața să nu poată 
acoperi zonele rurale cu rețelele NGA;

Or. cs

Amendamentul 46
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. atrage atenția asupra faptului că definiția 
furnizării unor servicii de bază va trebui 
ajustată pe viitor în funcție de evoluția 
necesităților; solicită, prin urmare, 
Comisiei să integreze ca opțiune în cazul 
rețelelor de bandă largă noi modele de 
sponsorizare pentru rețelele de viteză mare 
și foarte mare, având în vedere că este de 
așteptat ca piața să nu poată acoperi zonele 
rurale cu rețelele NGA;

4. atrage atenția asupra faptului că definiția 
furnizării unor servicii de bază va trebui 
ajustată pe viitor în funcție de evoluția 
necesităților; solicită, prin urmare, 
Comisiei să integreze ca opțiune în cazul 
rețelelor de bandă largă noi modele de 
sponsorizare pentru rețelele de viteză mare 
și foarte mare, având în vedere că este de 
așteptat ca piața să nu poată acoperi zonele 
rurale, montane și insulare cu rețelele 
NGA;

Or. en

Amendamentul 47
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. atrage atenția asupra faptului că definiția 
furnizării unor servicii de bază va trebui 
ajustată pe viitor în funcție de evoluția 
necesităților; solicită, prin urmare, 
Comisiei să integreze ca opțiune în cazul 
rețelelor de bandă largă noi modele de 
sponsorizare pentru rețelele de viteză mare 
și foarte mare, având în vedere că este de 

4. atrage atenția asupra faptului că definiția 
furnizării unor servicii de bază va trebui 
ajustată pe viitor în funcție de evoluția 
necesităților; solicită, prin urmare, 
Comisiei să integreze ca opțiune în cazul 
rețelelor de bandă largă noi modele de 
sponsorizare pentru rețelele de viteză mare 
și foarte mare, având în vedere că este de 
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așteptat ca piața să nu poată acoperi zonele 
rurale cu rețelele NGA;

așteptat ca piața să nu poată acoperi zonele 
rurale cu rețelele NGA; susține dezvoltarea 
infrastructurii de bandă largă pe suport 
radio îndeosebi în zonele rurale mai 
izolate ceea ce ar putea contribui la 
reducerea costurilor și a perioadei de 
execuție;

Or. ro

Amendamentul 48
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază obiectivul de realizare a 
unui mediu de reglementare investițională 
și concurențială previzibil pentru 
stimularea investițiilor în rețele de mare 
viteză noi și în posibilități de acces și 
cooperare nediscriminatorii, utile din 
punct de vedere tehnic și economic;

Or. de

Amendamentul 49
Kerstin Westphal

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că nici în cazul furnizării unor 
servicii de bază prin introducerea 
frecvențelor „dividendelor digitale” 
problema rețelelor NGA lipsă nu va fi
soluționată pe termen lung; consideră, prin 
urmare, ca fiind utilă și în aceste domenii 
asigurarea finanțării pentru conductele 
aferente rețelelor NGA;

5. consideră că nici în cazul furnizării unor 
servicii de bază prin introducerea 
frecvențelor „dividendelor digitale” 
problema rețelelor NGA lipsă nu va fi 
soluționată pe termen lung, mai ales că 
efectele pe termen lung ale comunicațiilor 
radio asupra sănătății nu sunt excluse; 
consideră, prin urmare, ca fiind utilă și în 
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aceste domenii asigurarea finanțării pentru 
conductele aferente rețelelor NGA;

Or. de

Amendamentul 50
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că nici în cazul furnizării unor 
servicii de bază prin introducerea 
frecvențelor „dividendelor digitale” 
problema rețelelor NGA lipsă nu va fi 
soluționată pe termen lung; consideră, prin 
urmare, ca fiind utilă și în aceste domenii 
asigurarea finanțării pentru conductele 
aferente rețelelor NGA;

5. consideră că nici în cazul furnizării unor 
servicii de bază prin introducerea 
frecvențelor „dividendelor digitale” 
problema rețelelor NGA lipsă nu va fi 
soluționată pe termen lung; consideră, prin 
urmare, ca fiind utilă și în aceste domenii 
mobilizarea tuturor fondurilor UE, 
naționale și regionale disponibile pentru 
conductele aferente rețelelor NGA;

Or. en

Amendamentul 51
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că nici în cazul furnizării unor 
servicii de bază prin introducerea 
frecvențelor „dividendelor digitale” 
problema rețelelor NGA lipsă nu va fi 
soluționată pe termen lung; consideră, prin 
urmare, ca fiind utilă și în aceste domenii 
asigurarea finanțării pentru conductele 
aferente rețelelor NGA;

5. consideră că nici în cazul furnizării unor 
servicii de bază prin introducerea 
frecvențelor „dividendelor digitale” în 
cadrul tehnologiei LTE problema rețelelor 
NGA lipsă în mediul rural nu va fi 
soluționată pe termen lung; 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 
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cabluri din fibră optică este prioritară 
acolo unde reprezintă cea mai rentabilă și 
mai durabilă soluție pe termen lung;

Or. de

Amendamentul 52
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea utilizării optime 
a tehnologiilor complementare, cum ar fi 
comunicațiile prin satelit, pentru a 
furniza, la prețuri accesibile, servicii de 
bandă largă rentabile pe termen lung în 
mediul rural;

Or. de

Amendamentul 53
Francesco De Angelis

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că resursele financiare 
publice destinate rețelelor în bandă largă 
pot să reprezinte un stimulent eficient 
pentru a spori nivelul competitivității 
regiunilor europene, dacă sunt orientate 
spre dezvoltarea modernă a 
infrastructurilor de ultimă generație, cu o 
capacitate de transmisie diversă, în zonele 
care există un decalaj puternic al 
conectivității. Astfel de zone, în special 
dacă se caracterizează prin importante 
așezări demografice și industriale, ar 
putea beneficia într-un timp rapid de 
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potențialul inovator și creativ al noilor 
servicii disponibile cetățenilor și 
întreprinderilor;

Or. it

Amendamentul 54
Francesco De Angelis

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. consideră că ar trebui să fie 
promovate proiectele de investiție – chiar 
și sub forma parteneriatelor public-privat 
– pentru a realiza rețele deschise care să 
permită dezvoltarea eficace a concurenței, 
în beneficiul inovării tehnologice și al 
dezvoltării economice a regiunilor 
europene;

Or. it

Amendamentul 55
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită adaptarea diferitelor 
instrumente financiare puse în aplicare la 
caracteristicile specifice ale fiecărei 
regiuni, acordând o atenție deosebită în 
special acelora care prezintă caracteristici 
economice, geografice și demografice 
speciale, ca urmare a izolării, a 
dificultăților asociate piețelor competitive 
sau a lipsei economiilor de scară; 

Or. es
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Amendamentul 56
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că acțiunile în acest 
domeniu sunt efectuate în principal la 
nivel local și susține inițiativa Comisiei 
Europene de a dezvolta și îmbunătăți 
mecanismele care permit celor care se 
implică pe plan local să obțină informații 
relevante pentru a reduce costul 
investițiilor; consideră că, pentru ca 
planurile în ceea ce privește banda largă 
să fie pe deplin operaționale, nu este 
suficientă doar cooperarea dintre Comisia 
Europeană și statele membre, fiind 
necesară și o participare a regiunilor și a 
localităților în conceperea acestor 
planuri;

Or. pt

Amendamentul 57
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că extinderea rețelelor în 
bandă largă, cu prioritate în mediul rural, 
permite îmbunătățirea comunicării 
populației, mai ales în cazul persoanelor 
imobilizate sau izolate, a accesului la 
servicii, și va încuraja dezvoltarea 
întreprinderilor mici și mijlocii care 
doresc să se implanteze în mediul rural, 
cu impact asupra apariției de noi locuri de 
muncă și dezvoltarea de noi servicii în 
zonele rurale;
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Amendamentul 58
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită statele membre să identifice 
măsuri pentru facilitarea pătrunderii pe 
piață noilor operatori în vederea 
stimulării unui mediu concurențial;

Or. ro

Amendamentul 59
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. salută Planul de acțiune al UE pentru 
protecția infrastructurilor critice al 
tehnologiei informației și solicită luarea 
unor măsuri care să asigure creșterea 
nivelului de securitate a rețelelor online.
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