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Amendamentul 19
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 20
Herbert Reul

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 21
Herbert Reul

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. de

Amendamentul 22
Herbert Reul

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 23
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Prin crearea unor oportunități de 
afaceri, implementarea rețelelor în bandă 

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

largă și a infrastructurilor de servicii 
digitale vor stimula crearea de locuri de 
muncă în Uniune. Construirea rețelelor în 
bandă largă va avea, de asemenea, un efect 
imediat asupra locurilor de muncă, în 
special în sectorul ingineriei civile și 
asupra accesului la locuri de muncă, de 
exemplu în zonele rurale.

Or. es

Amendamentul 24
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Deși prezintă probleme în ceea ce 
privește accesul la spectrul radio, rețelele 
de bandă largă pe suport radio pot juca 
un rol cheie în asigurarea acoperirii 
tuturor zonelor, inclusiv a zonelor rurale 
și a celor izolate care nu beneficiază de 
alte posibilități.

Or. ro

Amendamentul 25
Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În vederea urmăririi evoluțiilor din 
domeniul tehnologiilor informației și 
comunicațiilor, competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui delegată Comisiei în 

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

ceea ce privește modificarea conținutului 
anexei la prezentul regulament. 
Desfășurarea de către Comisie a unor 
consultări adecvate, la nivel regional și 
local, în cadrul lucrărilor pregătitoare, 
inclusiv la nivel de experți, precum și la 
nivel regional și local, este deosebit de 
importantă. Obiectivul acestei delegări este 
de a se lua în considerație evoluțiile recente 
ale tehnologiei și ale pieței, noile priorități 
politice sau oportunitățile de exploatare a 
sinergiilor dintre diferite infrastructuri, 
inclusiv cele din domeniul transportului și 
energiei. Domeniul de aplicare al delegării 
este limitat la modificarea descrierii 
proiectelor de interes comun, la adăugarea 
unui proiect de interes comun sau la 
eliminarea unui proiect de interes comun 
care nu mai este de actualitate în virtutea 
unor criterii prestabilite, clare și 
transparente.

Or. es

Amendamentul 26
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. contribuie la creșterea economică, 
generarea de bunăstare și crearea de 
locuri de muncă și sprijină dezvoltarea 
pieței unice, conducând la sporirea 
competitivității economiei europene, 
inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM).

Or. pt

Amendamentul 27
Petru Constantin Luhan
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. contribuie la creșterea economică, 
promovarea incluziunii sociale și sprijină 
dezvoltarea pieței unice, conducând la 
sporirea competitivității economiei 
europene, inclusiv a întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM).

Or. ro

Amendamentul 28
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. contribuie la îmbunătățirea vieții de zi cu 
zi a cetățenilor, a întreprinderilor și a 
guvernelor prin promovarea interconectării 
și a interoperabilității rețelelor naționale de 
telecomunicații, precum și a accesului la 
aceste rețele, integrând în același timp și 
regiunile slab populate și mai puțin 
dezvoltate și asigurându-le accesul la ele.

Or. de

Amendamentul 29
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. contribuie la îmbunătățirea vieții de zi cu 
zi a cetățenilor, a întreprinderilor și a 

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

guvernelor la toate nivelurile prin 
promovarea interconectării și a 
interoperabilității rețelelor naționale de 
telecomunicații, precum și a accesului la 
aceste rețele.

Or. es

Amendamentul 30
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 31
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de
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Amendamentul 32
Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 33
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es
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Amendamentul 34
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dezvoltarea rețelelor în bandă largă 
pentru a realiza legătura școlilor din 
comunitățile rurale izolate din statele 
membre pentru a dezvolta programe de 
învățământ la distanță cu scopul de a 
evita depopularea acestor zone.

Or. en

Amendamentul 35
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 36
Ana Miranda

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 8 – litera c



PE494.849v01-00 12/13 AM\912150RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) are o valoare adăugată europeană 
demonstrată.

(c) are o valoare adăugată europeană 
demonstrată, stabilită prin intermediul 
studiilor de fezabilitate și a analizelor 
costuri/beneficii, luând în considerare 
interesul general și accesul egal la 
internet pentru întreaga populație, în 
special în domeniile cu probleme de 
conexiune mai mari.

Or. es

Amendamentul 37
Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În zonele rurale și cu densitate scăzută sunt 
disponibile de obicei conexiuni de viteză 
mică, iar în unele cazuri nu sunt 
disponibile conexiuni de niciun tip. Este 
puțin probabil ca argumentele comerciale 
pentru investiții să fie viabile, iar 
obiectivele europene nu vor putea fi, cel 
mai probabil, realizate până în 2020. 
Investițiile în aceste zone necesită un 
sprijin financiar mai semnificativ, acordat 
prin intermediul unor granturi, eventual în 
combinație cu instrumente financiare. 
Sprijinul prin intermediul mecanismului 
Conectarea Europei în aceste zone va 
trebui să completeze fondurile de coeziune 
disponibile sau sprijinul pentru dezvoltare 
rurală și alte forme de sprijin public direct, 
astfel încât să garanteze accesul egal la 
internet, stimulând astfel creșterea și 
ocuparea forței de muncă și încurajând 
populația să se stabilească în zone care se 
confruntă cu probleme demografice.

Or. es
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Amendamentul 38
Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 2 – paragraful 12 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 39
Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 3 – subtitlul 3 – paragraful 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) centre de competență pentru 
digitalizarea și conservarea patrimoniului 
cultural digital, în toate limbile UE, 
inclusiv limbile co-oficiale din statele 
membre;

Or. es


