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Subiect: Petiția nr. 2443/2013, adresată de Philippe Martinot, de cetățenie franceză, 
privind absența unei conectivități în bandă largă și a telefoniei vocale fixe în 
Saint-Laurent-du-Maroni (Guyana franceză)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul prezintă situația existentă într-o zonă din Saint-Laurent-du-Maroni, în Guyana 
franceză, denumită „route des chutes voltaires” ( fosta „route de Paul Isnard”). Acesta 
demonstrează în mod clar, printr-o serie de documente anexate petiției propriu-zise, faptul că, 
din 2001, un comitet format din locuitori a acestei zone (care include în jur de 160 de familii 
pe o suprafață de aproximativ 12 km) a solicitat de mai multe ori autorităților locale să 
intervină pentru a asigura o telefonie vocală fixă și o conexiune în bandă largă. Deși au fost 
primite mai multe răspunsuri, în special în 2004 din partea prefecturii și în 2009 din partea 
autorităților regionale, 12 ani mai târziu problema nu este încă rezolvată, motiv pentru care i 
se solicită Parlamentului European să examineze posibilitatea întreprinderii unor acțiuni mai 
eficiente, în special în lumina Cadrului de reglementare pentru comunicațiile electronice din 
2001 
(http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/legislative_framework/l24216a_
ro.htm), în vederea soluționării acestei situații, care afectează în mod grav drepturile și 
libertățile persoanelor fizice care suferă de pe urma acesteia.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 septembrie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015
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Remarcile Comisiei 

În 2010, Agenda digitală pentru Europa a stabilit obiectivele pentru 2020 în ceea ce privește 
banda largă: accesul la conexiuni de 30 Mbps pentru toți cetățenii și toate întreprinderile, și 
cel puțin 50% din gospodăriile europene abonate la conexiuni la internet de peste 100 Mbps 
până în 2020.

Comisia este conștientă de faptul că unele zone din UE - îndeosebi zonele slab populate - nu 
beneficiază încă de conectivitate în bandă largă fixă. De exemplu, deși în orașul Saint-
Laurent-du-Maroni 49% dintre gospodării au conexiuni de cel puțin 2 Mbps, 51% dintre 
gospodării încă nu dispun de o conexiune1... În astfel de zone de disfuncționalități ale pieței, 
intervenția autorităților publice poate ajuta și stimula investițiile private. Acest lucru poate fi 
realizat prin măsuri de reglementare: de exemplu, Directiva privind reducerea costurilor2 va 
facilita și promova implementarea progresivă a rețelelor digitale de mare viteză (internetul de 
mare viteză în bandă largă). Principalele instrumente financiare ale UE pentru stimularea 
investițiilor sunt Mecanismul pentru interconectarea Europei3 și fondurile structurale și de 
investiții europene4.

În ceea ce privește acestea din urmă, Programul operațional (PO) FEDER-FSE 2014-2020 
pentru Guyana Franceză a fost adoptat la 18 decembrie 2014. O suma de peste 33 de milioane 
de euro din FEDR va fi alocată TIC. Printre aceste investiții, 15 milioane de euro vor fi 
utilizate pentru a sprijini investițiile în rețele în bandă largă de mare viteză, iar 6 milioane de 
euro pentru rețeaua de bază/rețeaua de racordare. În plus, în cadrul acestui program 
operațional, vor fi depuse eforturi în materie de dezvoltare teritorială tocmai în favoarea 
localității Saint-Laurent-du-Maroni. Un buget total în valoare de 30 de milioane de euro va fi 
alocat unui pachet de acțiuni specifice pentru oraș - dintre care 15 milioane de euro vor fi 
alocate proiectelor TIC - prin intermediul așa-numitelor investiții teritoriale integrate (ITI).

În plus, potrivit planului de desfășurare de bandă largă al Guyanei franceze (SDTAN - Schéma 
Directeur Territorial d’Aménagement Numerique), orașul Saint-Laurent-du-Maroni face parte 
dintr-un proiect-pilot ce prevede introducerea fibrei în întregul oraș în special prin utilizarea 
rețelelor electrice ale EDF. În final, orașul este inclus în „zona 1 de prioritate”, care urmărește 
să dezvolte bucla locală pentru a atinge 93% din linia eligibilă în viteza de 8 Mbps.

În ceea ce privește MIE, în iulie 2014, Comisia Europeană a lansat inițiativa „Connected 
Communities (Comunități conectate)” pentru a crea un flux de proiecte și va institui o 
comunitate online pentru ca inițiatorii proiectelor să poată în continuare discuta și face schimb 
de experiențe, sfaturi și bune practici. Comunitatea online va fi găzduită pe site-ul Europa în 
bandă largă de la începutul anului 2015. Site-ul Europa în bandă largă oferă, de asemenea, 
informații cu privire la politica Comisiei de a dezvolta internetul de mare viteză în bandă largă 
în Europa și prezintă bunele practici legate de evoluțiile privind banda largă de la o țară la 
alta. Acesta este disponibil la următoarea adresă internet: http://ec.europa.eu/digital-
agenda/en/high-speed-broadband.

                                               
1  SDTAN, Guyana, mai 2012, p. 50.
2  Directiva 2014/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind măsuri de reducere a 
costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză
3  http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility
4  http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm
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Concluzie

Intervenția directă din partea ANR-urilor și/sau finanțarea publică pentru dezvoltarea benzii 
largi în zona menționată de petiționar sunt în primul rând o responsabilitate a autorităților 
naționale și regionale. Cu toate acestea, accesul la rețelele digitale de cel puțin 30 Mbps până 
în 2020 pentru toți europenii constituie un obiectiv al Comisiei Europene, astfel încât aceasta 
încurajează autoritățile respective să asigure investițiile necesare în viitorul apropiat. Între 
timp, petiționarul este rugat să viziteze site-ul internet al Comisiei „Europa în bandă largă”.


