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_____________________________________________________________

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunicarea Comisiei care definește 
viziunea europeană a conectivității la 
internet pentru cetățeni și întreprinderi pe 
piața unică digitală14 descrie o serie de 
măsuri posibile care să permită 
consolidarea conectivității în Uniunea 
Europeană.

(1) Comunicarea Comisiei din 14 
septembrie 2016, intitulată „Conectivitate 
pentru o piață unică digitală competitivă - 
către o societate europeană a gigabiților”, 
care definește viziunea europeană a 
conectivității la internet pentru cetățeni, 
instituțiile publice și întreprinderi pe piața 
unică digitală descrie o serie de măsuri 
posibile care să permită consolidarea 
conectivității în Uniunea Europeană.

__________________
14 Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor – Conectivitate 
pentru o piață unică digitală competitivă - 
către o societate europeană a gigabiților 
[COM(2016)587].
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În comunicarea sa din 26 august 
2010 intitulată „Agenda digitală pentru 
Europa”, Comisia amintește că Strategia 
Europa 2020 a subliniat importanța 
utilizării benzii largi pentru a promova 
incluziunea socială și competitivitatea în 
Uniune și reafirmă obiectivul de a se 
asigura că, până în 2020, toți cetățenii 
Uniunii au acces la viteze de internet mult 
mai mari de 30 Mbps și că 50% sau mai 
mult din gospodăriile Uniunii se abonează 
la conexiuni internet de peste 100 Mbps.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Printre măsurile menite să susțină 
viziunea asupra conectivității la nivel 
european, comunicarea promovează 
desfășurarea de puncte de acces fără fir 
locale prin simplificarea procedurilor de 
planificare și reducerea obstacolelor de 
reglementare. Astfel de puncte de acces, 
inclusiv cele aferente furnizării altor 
servicii publice sau de natură 
necomercială, pot avea o contribuție 
importantă la îmbunătățirea rețelelor 
actuale de comunicații fără fir și la 
desfășurarea viitoarelor generații de rețele 
de comunicații fără fir prin facilitarea unei 
acoperiri mai granulare în conformitate cu 
necesitățile în evoluție.

(2) Printre măsurile menite să susțină 
viziunea asupra conectivității la nivel 
european, comunicarea promovează 
desfășurarea de puncte de acces fără fir 
locale prin simplificarea procedurilor de 
planificare și reducerea obstacolelor de 
reglementare. Astfel de puncte de acces, 
inclusiv cele aferente furnizării altor 
servicii publice sau de natură 
necomercială, pot avea o contribuție 
importantă la îmbunătățirea rețelelor 
actuale de comunicații fără fir, dar ar 
trebui să contribuie în special la 
desfășurarea viitoarelor generații de rețele 
de comunicații fără fir prin facilitarea unei 
acoperiri mai granulare în conformitate cu 
necesitățile în evoluție. Aceste puncte de 
acces ar trebui să poată forma o rețea 
prevăzută cu un sistem unic de 
identificare valabil pe întreg teritoriul 
Uniunii, la care să se poată alătura alte 
sisteme de conectivitate locală fără fir 
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gratuită. Sistemul ar trebui să fie în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului1a și cu Regulamentul (UE) 
2015/2120 al Parlamentului European și 
al Consiliului1b, iar utilizarea datelor 
pentru publicitate sau în alte scopuri 
comerciale nu ar trebui permisă.
__________________
1a Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
1b Regulamentul (UE) 2015/2120 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor 
măsuri privind accesul la internetul 
deschis și de modificare a Directivei 
2002/22/CE privind serviciul universal și 
drepturile utilizatorilor cu privire la 
rețelele și serviciile electronice de 
comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 
531/2012 privind roamingul în rețelele 
publice de comunicații mobile în 
interiorul Uniunii (JO L 310, 26.11.2015, 
p. 1).

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În contextul prezentului 
regulament, conectivitate fără fir locală 
gratuită și fără restricții înseamnă că este 
furnizată fără o remunerație aferentă, fie 
prin plată directă, fie prin alt tip de plată, 
inclusiv publicitate și furnizarea de date 
cu caracter personal, dar fără a se limita 
la acestea, și fără a aduce atingere 
restricțiilor stabilite în temeiul dreptului 
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Uniunii sau al dreptului național în 
conformitate cu dreptul Uniunii și 
subliniază că trebuie asigurată buna 
funcționare a rețelei și mai ales o alocare 
echitabilă a capacității între utilizatori la 
orele de vârf, fără restricții atunci când 
nu există nicio limitare a perioadei de 
timp în care un utilizator poate fi conectat 
sau restricții în materie de viteză sau de 
volum pentru utilizator.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) O piață competitivă și un cadru 
legislativ orientat spre viitor, care să 
stimuleze inovația, rețelele și structurile 
transeuropene și noile modele de afaceri, 
sunt principalul motor pentru investițiile 
în rețele de foarte mare capacitate care 
pot oferi conectivitate cetățenilor pe întreg 
teritoriul Uniunii.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ca urmare a comunicării care 
definește viziunea europeană a 
conectivității la internet pentru piața 
unică digitală și pentru a promova 
incluziunea digitală, Uniunea ar trebui să 
sprijine în mod specific furnizarea 
conectivității fără fir locale gratuite în 
spațiile vieții sociale locale, inclusiv în 
spațiile în aer liber accesibile publicului 
larg. Un astfel de sprijin nu este în prezent 
acoperit prin Regulamentele (UE) nr. 
1316/201315 și (UE) nr. 283/201416..

(3) Ca urmare a comunicării Comisiei 
din 14 septembrie 2016 și pentru a 
promova incluziunea digitală și a preveni 
situația în care zonele îndepărtate și cel 
rurale ar rămâne în urmă, Uniunea ar 
trebui să sprijine în mod specific furnizarea 
unei conectivități fără fir locale de înaltă 
calitate gratuite și fără restricții în spațiile 
vieții sociale locale, inclusiv în spațiile în 
aer liber accesibile publicului larg. Un 
astfel de sprijin nu este în prezent acoperit 
prin Regulamentul (UE) nr. 1316/201315 
sau Regulamentul (UE) nr. 283/201416..
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__________________ __________________
15 Regulamentul (UE) nr. 1316/20136 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 de instituire a 
Mecanismului pentru Interconectarea 
Europei, de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 913/2010 și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) 
nr. 67/2010, JO L 348, 20.12.2013, p. 129, 
astfel cum a fost modificat ultima dată prin 
Regulamentul (UE) 2015/1017 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 iunie 2015, JO L 169, 1.7.2015, p. 
1.

15 Regulamentul (UE) nr. 1316/20136 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 de instituire a 
Mecanismului pentru Interconectarea 
Europei, de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 913/2010 și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) 
nr. 67/2010, JO L 348, 20.12.2013, p. 129, 
astfel cum a fost modificat ultima dată prin 
Regulamentul (UE) 2015/1017 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 iunie 2015, JO L 169, 1.7.2015, p. 
1.

16 Regulamentul (UE) nr. 283/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2014 privind o serie de 
orientări pentru rețelele transeuropene din 
domeniul infrastructurii de telecomunicații 
și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE, 
JO L 86, 21.3.2014, p. 14.

16 Regulamentul (UE) nr. 283/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2014 privind o serie de 
orientări pentru rețelele transeuropene din 
domeniul infrastructurii de telecomunicații 
și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE, 
JO L 86, 21.3.2014, p. 14.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Acest tip de sprijin ar trebui să 
încurajeze entitățile cu misiune de serviciu 
public, cum sunt autoritățile publice și 
furnizorii de servicii publice, să ofere 
conectivitate fără fir locală gratuită ca un 
serviciu auxiliar față de misiunea lor de 
serviciu public, astfel încât se asigure 
capacitatea comunităților locale de a 
beneficia de internet de foarte mare viteză 
în bandă largă în spațiile de viață socială. 
Astfel de entități ar putea include 
municipalități și alte autorități publice 
locale, biblioteci și spitale.

(4) Acest tip de sprijin ar trebui să 
încurajeze entitățile cu misiune de serviciu 
public, cum sunt autoritățile publice și 
furnizorii de servicii publice, să ofere o 
conectivitate fără fir locală gratuită și fără 
restricții ca un serviciu auxiliar față de 
misiunea lor de serviciu public, astfel încât 
să se asigure că membrii comunităților 
locale își pot îmbunătăți competențele 
digitale și se pot bucura de avantajele 
internetului de foarte mare viteză în bandă 
largă în spațiile de viață socială. Astfel de 
entități ar putea include municipalități, 
grupuri de municipalități, companii cu o 
misiune de serviciu public deținute de 
municipalități, cooperative nonprofit, 
centre comunale și alte autorități publice 
locale, biblioteci și spitale.
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(Pentru a asigura consecvența în toate limbile a formulării propuse de Parlament, cuvintele 
„gratuită și fără restricții” ar trebui să corespundă în limba engleză expresiei „free of 

charge and free from restrictions”.)

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Conectivitatea fără fir locală 
gratuită ar trebui să contribuie, printre 
altele, la o coeziune teritorială și socială 
mai mare, în special în locurile cu acces 
limitat la internet.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Îmbunătățirea accesului la internet 
de mare și foarte mare viteză în bandă 
largă și la serviciile tehnologiei 
informației și comunicațiilor, în special în 
zonele izolate, ar putea duce la creșterea 
calității vieții persoanelor prin facilitarea 
accesului la servicii (de exemplu, e-
sănătate și e-guvernare) și promovarea 
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 
locale (IMM-uri). Autoritățile ar trebui, 
așadar, să se asigure că nimeni nu este 
lăsat în urmă și că serviciile online și 
conținutul de pe internet sunt accesibile 
tuturor.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(5b) Pentru a se garanta succesul 
prezentului regulament și vizibilitatea 
acțiunilor Uniunii în acest domeniu, 
Comisia trebuie să se asigure că entitățile 
care realizează proiecte în temeiul 
prezentului regulament oferă utilizatorilor 
finali cât mai multe informații cu privire 
la disponibilitatea acestor servicii, 
asigurând, în același timp, vizibilitatea 
finanțării acordate de Uniune.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) Valorile și avantajele Uniunii ar 
trebui promovate printr-un document 
explicativ în acre se stabilește obiectivul 
furnizării conectivității fără fir locale 
gratuite.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Acoperirea în mediul rural a noilor 
rețele de acces este în continuare cu mult 
mai redusă decât cea din mediul urban, 
doar 28 % din gospodăriile rurale 
beneficiind de acoperire prin tehnologie 
fixă.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Furnizarea de 5G până în 2020 ar 
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trebui să fie principala prioritate a pieței 
unice digitale, dată fiind importanța sa 
pentru competitivitatea la nivel mondial, 
creșterea economică, inovarea și 
potențialul de cercetare al Uniunii. 
Fondurile Uniunii trebuie utilizate în mod 
eficient și adecvat pentru a obține 
rezultate în aspectele esențiale. 

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Având în vedere natura necomercială 
a acestei intervenții și anvergura redusă a 
proiectelor individuale anticipate, sarcina 
administrativă ar trebui să fie limitată la 
minim. Prin urmare, intervenția ar trebui să 
fie pusă în aplicare prin cele mai potrivite 
forme de asistență financiară, în special 
prin granturi, disponibile în temeiul 
Regulamentului financiar, acum sau în 
viitor. Intervenția nu ar trebui să se bazeze 
pe instrumente financiare.

(8) Având în vedere natura necomercială 
a acestei intervenții și anvergura redusă a 
proiectelor individuale anticipate, sarcina 
administrativă ar trebui să fie limitată la 
minim, proporțională cu avantajele 
preconizate, luând în considerare faptul 
că sunt necesare asumarea 
responsabilității și un echilibru adecvat 
între simplificare și control. Prin urmare, 
intervenția ar trebui să fie pusă în aplicare 
prin cele mai potrivite forme de asistență 
financiară, în special prin granturi, de 
exemplu prin intermediul cupoanelor 
valorice, disponibile în temeiul 
Regulamentului financiar, acum sau în 
viitor. Intervenția nu ar trebui să se bazeze 
pe instrumente financiare. Ar trebui să se 
aplice principiul bunei gestiuni 
financiare.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Având în vedere volumul limitat al 
resurselor financiare atribuite în raport 
cu posibilul număr mare de candidaturi, 
ar trebui să se ia măsuri pentru a se 
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asigura simplificarea procedurilor 
administrative pentru a se putea lua 
decizii în timp util. Regulamentul (UE) 
nr. 1316/2013 ar trebui modificat pentru a 
le permite statelor membre să sprijine 
categoriile de propuneri în conformitate 
cu criteriile definite în secțiunea 4 a 
anexei la Regulamentul (UE) nr. 
283/2014, pentru a evita aprobarea 
individuală a candidaturilor și pentru a 
garanta faptul că certificarea cheltuielilor 
și transmiterea anuală de informații către 
Comisie nu sunt obligatorii în cazul 
granturilor atribuite în temeiul 
prezentului regulament.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Având în vedere domeniul de 
aplicare restrâns al fiecăruia dintre punctele 
de acces fără fir locale și valoarea mică a 
proiectelor individuale în cauză, se 
anticipează că punctele de acces care 
beneficiază de asistență financiară în 
temeiul prezentului regulament nu ar urma 
să concureze cu ofertele comerciale. Pentru 
a garanta că o astfel de asistență financiară 
nu denaturează în mod nejustificat 
concurența, nu elimină investițiile private 
și nu descurajează investițiile din partea 
operatorilor privați, intervenția ar trebui să 
se limiteze la proiecte care să nu se 
suprapună peste ofertele publice sau 
private deja existente cu caracteristici 
similare din aceeași zonă. Acest fapt nu ar 
trebui să excludă acordarea unui sprijin 
suplimentar din surse publice sau private 
de finanțare pentru demersurile întreprinse 
în cadrul acestei inițiative.

(9) Având în vedere domeniul de 
aplicare restrâns al fiecăruia dintre punctele 
de acces fără fir locale și valoarea mică a 
proiectelor individuale în cauză, se 
anticipează că punctele de acces care 
beneficiază de asistență financiară în 
temeiul prezentului regulament nu ar urma 
să concureze cu ofertele comerciale. Pentru 
a garanta că o astfel de asistență financiară 
nu denaturează în mod nejustificat 
concurența, nu elimină investițiile private 
și nu descurajează investițiile din partea 
operatorilor privați, intervenția ar trebui să 
se limiteze la proiecte care să nu se 
suprapună peste ofertele gratuite publice 
sau private deja existente cu caracteristici 
similare din aceeași zonă. Acest fapt nu ar 
trebui să excludă acordarea unui sprijin 
suplimentar din surse publice sau private 
de finanțare pentru demersurile întreprinse 
în cadrul acestei inițiative, deoarece o 
astfel de combinare ar putea să contribuie 
la un efect mai semnificativ care ar trebui 
să aibă ca rezultat stimularea investițiilor 
private și efectul de levier al conexiunii la 
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internet pentru un public mai larg. În 
acest sens, trebuie asigurate sinergii cu 
alte fonduri naționale sau ale Uniunii, 
inclusiv cu Fondul european de 
dezvoltare regională, pentru a atinge un 
impact maxim nu numai în ceea ce 
privește accesibilitatea pentru cetățeni, 
dar și coeziunea socială și pentru a 
contribui la eliminarea decalajului digital 
în regiunile mai puțin dezvoltate.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Bugetul disponibil va trebui alocat 
în mod echilibrat din punct de vedere 
geografic, pentru a putea fi acoperite 
proiecte în toate statele membre. Alocarea 
ar trebui să țină cont și de faptul că 
trebuie eliminat decalajul digital. Aceste 
principii, care vizează garantarea 
echilibrului geografic și a unei societăți 
favorabile incluziunii, ar trebui să fie 
incluse în programele de lucru relevante 
adoptate în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 1316/2013 și cu prezentul 
regulament, să fie menționate în cererile 
de propuneri și, după caz, ar trebui să 
permită creșterea gradului de participare 
a candidaților din statele membre în care 
participarea a fost relativ redusă și să se 
concentreze pe zonele considerate de 
statele membre sau de Comisie ca rămase 
în urmă în ceea ce privește conexiunile 
sau alfabetismul digital.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(9b) Acordând prioritate IMM-urilor 
locale în contextul achiziționării și 
instalării de echipamente în vederea 
furnizării de conexiuni fără fir locale 
conformitate cu prezentul regulament s-ar 
putea garanta potențialul de inovare și de 
creare de locuri de muncă de calitate la 
nivelul municipalităților.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a se asigura furnizarea rapidă 
a conectivității în conformitate cu prezentul 
regulament, asistența financiară ar trebui să 
fie pusă în aplicare utilizând în cea mai 
mare măsură posibilă instrumente online 
care să permită transmiterea rapidă și 
tratarea cererilor și să sprijine 
implementarea, monitorizarea și auditarea 
punctelor de acces fără fir locale instalate.

(10) Pentru a se asigura furnizarea rapidă 
a conectivității în conformitate cu prezentul 
regulament, asistența financiară ar trebui să 
fie pusă în aplicare utilizând în cea mai 
mare măsură posibilă instrumente online 
care să permită transmiterea rapidă și 
tratarea cererilor și să sprijine 
implementarea, monitorizarea și auditarea 
punctelor de acces fără fir locale instalate. 
Este important ca Comisia să informeze 
cât mai curând posibil autoritățile locale 
cu privire la acțiunile planificate și la 
condițiile aplicabile, pentru ca acestea să 
se poată face pregăti și înscrie la cererile 
de propuneri atunci când acestea sunt 
publicate. Comisia și autoritățile 
competente din statele membre ar trebui, 
de asemenea, să depună toate eforturile 
pentru sensibilizarea necesară cu privire 
la acest program.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Având în vedere necesitățile în 
materie de conectivitate la internet în 
cadrul Uniunii și necesitatea stringentă de a 

(11) Având în vedere necesitățile în 
materie de conectivitate la internet în 
cadrul Uniunii și necesitatea stringentă de a 
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promova rețele de acces care pot furniza, 
pe întreg teritoriul UE, o experiență 
internet de înaltă calitate pe bază de 
servicii de foarte mare viteză în bandă 
largă, este necesar să se facă eforturi în 
vederea unei distribuții echilibrate din 
punct de vedere geografic a asistenței 
financiare.

promova rețele de acces care pot furniza, 
pe întreg teritoriul UE, o experiență 
internet de înaltă calitate pe bază de 
servicii de mare viteză în bandă largă, în 
sprijinul obiectivelor legate de societatea 
europeană a gigabiților, ar trebui să se 
facă eforturi în vederea unei distribuții 
echilibrate din punct de vedere geografic a 
asistenței financiare și a reducerii 
decalajului digital, promovând accesul 
cetățenilor la beneficiile societății 
informaționale și susținând zonele cu 
niveluri relativ scăzute de conexiuni în 
bandă largă de mare viteză.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) De asemenea, beneficiarii ar trebui 
să aibă obligația de a oferi conexiuni fără 
fir locale gratuite pentru o perioadă de cel 
puțin trei ani.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Acțiunile finanțate în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să fie 
viabile și sustenabile pe termen lung. 
Viabilitatea și sustenabilitatea ar trebui 
realizate prin furnizarea unor 
instrumente tehnice care să asigure 
eficacitatea lor pe termen lung prin 
utilizarea unor tehnologii actualizate și 
securizate de către beneficiari și furnizorii 
de servicii în favoarea utilizatorilor.
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Regulamentul (UE) nr. 1316/2013
Articolul 7 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acțiunile în domeniul furnizării de 
conectivitate fără fir locală gratuită în 
comunitățile locale sunt finanțate prin 
granturi sau prin forme de asistență 
financiară, altele decât instrumentele 
financiare.”

(c) acțiunile în domeniul furnizării de 
conexiuni fără fir locale gratuite și fără 
restricții în comunitățile locale sunt 
finanțate prin granturi sau prin forme de 
asistență financiară, altele decât 
instrumentele financiare.

(Această modificare se aplică întregului 
text. Adoptarea sa va impune adaptări 
tehnice în întregul text.)

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1316/2013
Articolul 22 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. La articolul 22 se adaugă următorul 
paragraf:
„Certificarea cheltuielilor și furnizarea 
informațiilor anuale pentru Comisie 
menționate la prezentul articol al doilea și 
al treilea paragraf nu sunt obligatorii 
pentru granturile acordate în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 283 / 
2014.”
________________
*Regulamentul (UE) nr. 283/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2014 privind o serie de 
orientări pentru rețelele transeuropene 
din domeniul infrastructurii de 
telecomunicații și de abrogare a Deciziei 
nr. 1336/97/CE (JO L 86, 21.3.2014, p. 
14)



PE605.624/ 14

RO

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 283/2014
Articolul 2 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) «punct de acces fără fir local » 
înseamnă un echipament de mică putere, de 
dimensiune redusă și cu o rază mică de 
acțiune, care utilizează în mod neexclusiv 
spectrul de frecvențe radio pentru care 
condițiile de disponibilitate și de utilizare 
eficientă în acest scop sunt armonizate la 
nivelul Uniunii și care permite utilizatorilor 
accesul fără fir la o rețea de comunicații 
electronice.”

(h) «punct de acces fără fir local » 
înseamnă un echipament de mică putere, de 
dimensiune redusă și cu o rază mică de 
acțiune, care utilizează în mod neexclusiv 
spectrul de frecvențe radio, infraroșu sau 
vizibil pentru care condițiile de 
disponibilitate și de utilizare eficientă în 
acest scop sunt armonizate la nivelul 
Uniunii și care permite utilizatorilor 
accesul fără fir la o rețea de comunicații 
electronice.

Justificare

Ar trebui incluse noile tehnologii emergente, precum Lifi, recunoscute în Codul european al 
comunicațiilor electronice, în special ținând seama de potențialul acestor tehnologii care nu 
utilizează undele radio, ci lumina, în spațiile publice, precum spitalele, unde undele radio ar 
putea să nu fie cele mai adecvate.
Rata de transfer nu ar trebui să fie afectată, ținând cont de faptul că în anumite momente va 
exista un număr mare de utilizatori conectați la punctul de acces.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 283/2014
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să sprijine furnizarea de conexiuni 
fără fir locale gratuite în comunitățile 
locale.”

(c) să sprijine furnizarea de conexiuni 
fără fir locale gratuite și fără restricții în 
comunitățile locale.
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (UE) nr. 283/2014
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. „Acțiunile care contribuie la 
proiectele de interes comun în domeniul 
furnizării de conectivitate fără fir locală 
gratuită în comunitățile locale trebuie să 
îndeplinească condițiile prevăzute în 
secțiunea 4 din anexă.”

8a. „Acțiunile care contribuie la 
proiectele de interes comun în domeniul 
furnizării de conexiuni fără fir locale 
gratuite și fără restricții în comunitățile 
locale trebuie să îndeplinească condițiile 
prevăzute în secțiunea 4 din anexă.”

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) nr. 283/2014
Anexă – secțiunea 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În anexă se introduce următoarea 
secțiune:

6. În anexă se adaugă următoarea 
secțiune:

SECȚIUNEA 4 CONECTIVITATEA 
FĂRĂ FIR ÎN COMUNITĂȚILE 
LOCALE

SECȚIUNEA 4 CONEXIUNILE FĂRĂ 
FIR ÎN COMUNITĂȚILE LOCALE

Acțiunile menite să furnizeze conectivitate 
fără fir locală gratuită în spațiile vieții 
sociale locale, inclusiv spațiile în aer liber 
accesibile publicului larg, care joacă un rol 
important în viața publică a comunităților 
locale, sunt eligibile pentru a beneficia de 
asistență financiară.

Acțiunile menite să furnizeze conexiuni 
fără fir locale gratuite și fără restricții în 
spațiile vieții sociale locale, inclusiv 
spațiile în aer liber accesibile publicului 
larg, care joacă un rol important în viața 
publică a comunităților locale, sunt 
eligibile pentru a beneficia de asistență 
financiară. Pentru a asigura 
accesibilitatea, acțiunile respective evită, 
în măsura posibilului, posibile bariere 
lingvistice. 

Asistența financiară se pune la dispoziția 
entităților cu misiune de serviciu public, 
cum ar fi autoritățile locale și furnizori de 
servicii publice locale care se angajează 
să furnizeze conectivitate fără fir locală 
gratuită prin instalarea unor puncte de 

Asistența financiară se pune la dispoziția 
organismelor din sectorul public, în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (1) 
din Directiva (UE) 2016/2102 a 
Parlamentului European și a Consiliului* 
pentru ca acestea să furnizeze conexiuni 
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acces fără fir locale. fără fir locale gratuite prin instalarea unor 
puncte de acces fără fir locale.

Instituțiile eligibile pot recurge la ajutor 
financiar pentru a crea o conexiune fără 
fir locală gratuită în locurile cele mai 
potrivite și accesibile pentru utilizarea de 
către comunitate, inclusiv pe proprietățile 
care nu sunt deținute de stat.

Proiectele privind furnizarea de 
conectivitate fără fir prin intermediul unor 
puncte de acces fără fir locale cu acces 
liber pot beneficia de finanțare dacă:

Proiectele privind furnizarea de 
conectivitate fără fir prin intermediul unor 
puncte de acces fără fir locale cu acces 
liber pot beneficia de finanțare dacă:

1) sunt implementate de către o entitate 
cu misiune de serviciu public având 
capacitatea de a planifica și supraveghea 
instalarea punctelor de acces fără fir locale, 
în interior sau în exterior, în spațiile 
publice;

1) sunt implementate de către o entitate 
din sectorul public având capacitatea de a 
planifica și supraveghea instalarea 
punctelor de acces fără fir locale, în 
interior sau în exterior, în spațiile publice, 
precum și de a asigura finanțarea 
costurilor operaționale timp de minimum 
trei ani;

2) se bazează pe conexiuni de foarte 
mare viteză în bandă largă care permit 
furnizarea unei experiențe internet de înaltă 
calitate utilizatorilor și care 

2) se bazează pe conexiuni de foarte 
mare viteză în bandă largă care permit 
furnizarea unei experiențe internet de înaltă 
calitate utilizatorilor și care 

a. sunt gratuite, ușor accesibile și 
utilizează echipamente de ultimă generație, 
și 

a. sunt gratuite, ușor accesibile și 
utilizează echipamente de ultimă generație, 
folosind cele mai bune soluții tehnologice 
și cele mai bune standarde de securitate 
cibernetică, și

b. sprijină accesul la serviciile digitale 
inovatoare, precum cele oferite prin 
infrastructuri de servicii digitale; 

b. sprijină accesul la serviciile digitale 
inovatoare, precum cele oferite prin 
infrastructuri de servicii digitale;

3) utilizează identitatea vizuală comună 
care urmează să fie furnizată de Comisie, 
precum și instrumentele online aferente.

3) utilizează identitatea vizuală comună 
care urmează să fie furnizată de Comisie, 
precum și instrumentele online aferente.

3a) respectă principiile neutralității 
tehnologice, utilizării eficiente a finanțării 
publice și capacității de adaptare a 
proiectelor la cele mai bune oferte 
tehnologice.

Proiectele care repetă oferte deja existente, 
private sau publice, cu caracteristici 
similare, inclusiv în ceea ce privește 
calitatea, în aceeași zonă, nu sunt acoperite.

Proiectele care repetă oferte gratuite deja 
existente, private sau publice, cu 
caracteristici similare, inclusiv în ceea ce 
privește calitatea, în aceeași zonă, nu sunt 
acoperite.
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Bugetul disponibil se alocă într-o manieră 
echilibrată din punct de vedere geografic 
proiectelor care îndeplinesc condițiile 
menționate mai sus, având în vedere 
propunerile primite și pe baza principiului 
«primul venit, primul servit».”

Bugetul disponibil se alocă într-o manieră 
echilibrată din punct de vedere geografic 
între statele membre proiectelor care 
îndeplinesc condițiile menționate mai sus, 
având în vedere propunerile primite și pe 
baza principiului «primul venit, primul 
servit», în conformitate cu programele de 
lucru care contribuie la coeziunea 
economică, socială și teritorială a Uniunii 
și la promovarea incluziunii digitale.

Statele membre pot aloca resurse proprii 
sau provenite din fondurile structurale și 
de investiții europene pentru dezvoltarea 
de servicii și oferte complementare care să 
consolideze sustenabilitatea proiectelor.
Proiectele finanțate în temeiul prezentei 
secțiuni se derulează și sunt monitorizate 
îndeaproape de Comisie timp de cel puțin 
trei ani. Monitorizarea proiectului de 
către Comisie continuă și după perioada 
operațională pentru a oferi o imagine de 
ansamblu asupra funcționalității acestui 
proiect și o eventuală contribuție pentru 
inițiative viitoare.
__________________
* Directiva (UE) 2016/2102 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 26 octombrie 2016 privind 
accesibilitatea site-urilor web și a 
aplicațiilor mobile ale organismelor din 
sectorul public (JO L 327, 2.12.2016, p. 
1).


