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AMENDAMENTELE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și 
energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre sunt invitate să 
utilizeze și fondurile structurale pentru a 
îndeplini obiectivele Agendei digitale, 
asigurând totodată sinergiile dintre 
programul-cadru, fondurile structurale și 
politicile naționale în ceea ce privește 
obiectivele mai generale ale Uniunii 
Europene în materie de competitivitate, 
creștere economică și coeziune;

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Priorități precum rețelele de mare 
viteză, prestarea transfrontalieră de 
servicii publice, accesul la servicii 
multilingve, siguranța, securitatea și 
serviciile energetice inteligente constituie, 
fiecare în parte, domenii în care 
autoritățile locale și regiunile exercită un 
rol determinant și acționează în același 
timp ca furnizori și beneficiari;

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Lista proiectelor care pot beneficia de 
finanțare în cadrul MCE este adaptabilă, 
astfel încât să fie luate în considerare 
particularitățile Uniunii Europene în 
ansamblul său, dar mai ales cele ale 
statelor membre, îndeosebi în ceea ce 
privește proiectele de infrastructură de 
bandă largă; 

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Realizarea MCE nu ar trebui să se 
facă în detrimentul obiectivelor politicii de 
coeziune. La punerea în aplicare a 
măsurilor propuse, statele membre ar 
trebui să întreprindă acțiunile necesare 
pentru a evita creșterea poverii 
administrative la nivel național și, de 
asemenea, pentru a oferi autorităților 
locale și regionale asistența tehnică 
necesară în ceea ce privește utilizarea 
noilor instrumente financiare și a 
efectului de levier al acestora;

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 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, permițând autorităților 
locale și regionale să aplice soluțiile cele 
mai adaptate în funcție de necesitățile 
specifice cu care se confruntă la nivel 
local și regional.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 - alineatul 1 - litera 5 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Eliminarea decalajului dintre 
regiuni, reamintind că mijloacele de 
comunicare rapide și fiabile, completate 
cu servicii mobile fără fir eficiente, 
îndeplinesc un rol esențial în promovarea 
competitivității regionale, accesibilității și 
egalității dintre cetățeni.

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera 5 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Pentru a îndeplini aceste obiective, 
statele membre trebuie să asigure 
desfășurarea de consultări cu autoritățile 
locale și regionale angajate în acest 
proces cu privire la toate etapele 
importante ale acestuia. 

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) implementarea rețelelor în bandă largă 
ultrarapide, astfel încât să se asigure o 
viteză de transmisie a datelor de minim 100 
Mbps;

(a) implementarea rețelelor în bandă largă 
ultrarapide, astfel încât să se asigure o 
viteză de transmisie a datelor de minim 100 
Mbps, luându-se în considerare cererea 
de internet ultrarapid;

Or. en

Justificare

Investițiile în rețelele în bandă largă ultrarapide sunt un domeniu care prezintă un nivel 
ridicat de risc. Datele statistice demonstrează că utilizarea internetului de mare viteză este 
mult mai redusă față de acoperirea reală de bandă largă. Prin urmare, la alegerea 
tehnologiilor și a proiectelor care urmează a fi finanțate, ar trebui să se țină seama de 
cererea reală de acces la conexiuni în bandă largă.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 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, 
ținându-se seama de cererea de internet 
ultrarapid;

Or. en

Justificare

Investițiile în rețelele în bandă largă ultrarapide sunt un domeniu care prezintă un nivel 
ridicat de risc. Datele statistice demonstrează că utilizarea internetului de mare viteză este 
mult mai redusă față de acoperirea reală de bandă largă. Prin urmare, la alegerea 
tehnologiilor și a proiectelor care urmează a fi finanțate, ar trebui să se țină seama de 
cererea reală de acces la conexiuni în bandă largă.

Amendamentul 10

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 
iau măsurile juridice, administrative, 
tehnice și financiare necesare în 
conformitate cu dispozițiile aplicabile ale 
prezentului regulament.

Or. en
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Justificare
Menționarea autorităților locale și regionale (ALR) ar fi utilă din același motiv expus mai sus.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre ar trebui să ia 
măsurile necesare pentru a asigura o 
participare deplină și efectivă a 
autorităților locale și regionale la 
guvernanța în materie de inițiative legate 
de TIC, îmbunătățindu-și, în acest mod, 
serviciile din domenii precum asistența 
medicală, învățământul, achizițiile 
publice, securitatea și serviciile sociale;  

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Comisia și statele membre 
încurajează și sprijină autoritățile locale 
și regionale să apeleze la parteneriatul 
public-privat (PPP) pentru a furniza 
servicii în bandă largă, în special în 
zonele rurale. În această privință, este 
esențial ca statele membre să consolideze 
capacitatea administrativă a propriilor 
instituții publice de la nivel local, regional 
și național și să-și modernizeze 
infrastructurile în consecință, pentru a 
asigura reușita dezvoltării și punerii în 
funcțiune a rețelelor de telecomunicații 
transeuropene;

Or. en
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Este necesară o implicare mai 
susținută a autorităților locale și 
regionale, astfel încât acestea să-și aducă 
o contribuție semnificativă la promovarea 
reutilizării informațiilor din sectorul 
public și, prin urmare, la creșterea 
competitivității și crearea de noi locuri de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) includerea zonelor rurale și a celor  
cu o slabă densitate a populației, precum 
și a regiunilor ultraperiferice.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 8 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) are o valoare adăugată europeană 
demonstrată.

(c) pe baza realizării unui studiu de 
fezabilitate și a unei analize cost-
beneficiu, are o valoare adăugată 
europeană demonstrată.
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Justificare

Metoda optimă de demonstrare a valorii adăugate ar fi efectuarea unui studiu de fezabilitate.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pe baza informațiilor primite în temeiul 
articolului 21 din Regulamentul XXX de 
instituire a mecanismului Conectarea 
Europei, statele membre și Comisia fac 
schimb de informații referitoare la 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
punerea în aplicare a prezentelor orientări.

(1) Pe baza informațiilor primite în temeiul 
articolului 21 din Regulamentul XXX de 
instituire a mecanismului Conectarea 
Europei, statele membre și Comisia fac 
schimb de informații și bune practici
referitoare la progresele înregistrate în ceea 
ce privește punerea în aplicare a 
prezentelor orientări. Statele membre 
asociază autoritățile locale și regionale la 
acest proces.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia va fi asistată de un grup de 
experți, format din câte un reprezentant al 
fiecărui stat membru, pentru monitorizarea 
punerii în aplicare a prezentelor orientări, 
pentru a contribui la planificarea privind 
internetul de mare viteză și cartografierea 
infrastructurilor prin intermediul 
strategiilor naționale, precum și pentru 
schimbul de informații. Grupul de experți 
poate analiza, de asemenea, orice chestiune 
legată de dezvoltarea rețelelor 
transeuropene de telecomunicații.

(2) Comisia va fi asistată de un grup de 
experți, format din câte un reprezentant al 
fiecărui stat membru, un reprezentant din 
partea unei administrații regionale și unul 
din partea unei administrații locale,
pentru monitorizarea punerii în aplicare a 
prezentelor orientări, pentru a contribui la 
planificarea privind internetul de mare 
viteză și cartografierea infrastructurilor 
prin intermediul strategiilor naționale, 
precum și pentru schimbul de informații.
Grupul de experți poate analiza, de 
asemenea, orice chestiune legată de 
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dezvoltarea rețelelor transeuropene de 
telecomunicații.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În aceste rapoarte, Comisia evaluează, 
de asemenea, măsura în care domeniul de 
aplicare al proiectelor de interes comun 
continuă să reflecte prioritățile politice, 
evoluția tehnologiei sau situația de pe 
piețele relevante. În cazul proiectelor 
majore, aceste rapoarte includ o analiză a 
impactului asupra mediului, luând în 
considerare necesitățile de adaptare la 
schimbările climatice și de atenuare a 
acestora, precum și rezistența în caz de 
dezastre. Această examinare poate fi 
realizată și în alte momente, când se 
consideră necesar.

(4) În aceste rapoarte, Comisia evaluează, 
de asemenea, măsura în care domeniul de 
aplicare al proiectelor de interes comun 
continuă să reflecte prioritățile politice, 
evoluția tehnologiei și fezabilitatea 
proiectului, având în vedere situația de pe 
piețele relevante. În cazul proiectelor 
majore, aceste rapoarte includ o analiză a 
impactului asupra mediului, luând în 
considerare necesitățile de adaptare la 
schimbările climatice și de atenuare a 
acestora, precum și rezistența în caz de 
dezastre. Această examinare poate fi 
realizată și în alte momente, când se 
consideră necesar.

Or. en


