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SUGESTII

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

A. întrucât acoperirea cu reţele 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,

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;

2. constată că efortul administrativ și organizatoric este important în vederea transpunerii 
programelor naționale și europene de promovare a reţelelor 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;

3. constată că în practică legislaţia 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;

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

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


