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AMENDAMENTE 

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă 

în fond, să ia în considerare următoarele amendamente: 

 

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 care 

definește viziunea europeană a 

conectivității la internet pentru cetățeni, 

instituții publice și întreprinderi pe piața 

unică digitală14 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)0587]. 

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)0587]. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Statele membre ar trebui să își 

intensifice eforturile pentru a elimina 

decalajele digitale între regiuni în materie 

de conectivitate, în special în cele cu 

niveluri mai ridicate de sărăcie, investind 

în crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea 

accesului la conectivitatea fără fir, 

ocupându-se în special de zonele mai 

puțin avansate în ceea ce privește 

conectivitatea și promovând alfabetizarea 

digitală .Sprijinul Uniunii ar trebui să fie 
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complementar, prin susținerea proiectelor 

care se axează în special pe asigurarea 

accesului liber și fără restricții la o 

conectivitate fără fir locală asigurată prin 

achiziții publice, în spațiile vieții sociale 

locale, inclusiv în spațiile în aer liber 

accesibile publicului larg.   

 

Amendamentul  3 

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. 283/2014. 

(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 

furnizarea conectivității fără fir locale 

gratuite și fără restricții nejustificate, 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. 

__________________ __________________ 

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 

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 
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și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE, 

JO L 86, 21.3.2014, p. 14. 

și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE, 

JO L 86, 21.3.2014, p. 14. 

 

 

 

Amendamentul  4 

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 organismele din sectorul 

public, cooperativele, întreprinderile 

sociale comunitare și furnizorii de servicii 

publice, să ofere conectivitate fără fir 

locală gratuită și fără restricții 

nejustificate ca un serviciu auxiliar față de 

misiunea lor de serviciu public, astfel încât 

să se asigure că comunitățile locale pot 

beneficia de conectivitate de foarte mare 

viteză în bandă largă în spațiile de viață 

socială. Astfel de entități ar putea include 

municipalități și alte autorități publice 

locale, instituții, biblioteci și alte centre 

culturale comunitare, spitale și structuri 

îngrijire medicală, precum și alte spații 

publice accesibile unui număr mare de 

persoane. 

 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Conectivitatea fără fir locală este 

calificată drept „gratuită” doar atunci când 

este furnizată fără o remunerație 

corespunzătoare, fie prin plată directă, fie 

prin alt tip de plată, inclusiv publicitate și 

furnizarea de date cu caracter personal, dar 

(5) Conectivitatea fără fir locală este 

calificată drept „gratuită și fără restricții 

nejustificate” doar atunci când este 

furnizată fără o remunerație 

corespunzătoare, fie prin plată directă, fie 

prin alt tip de plată, inclusiv publicitate și 
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fără a se limita la acestea. furnizarea de date cu caracter personal și 

conexiuni prin utilizarea de conturi pe 

rețelele de socializare, dar fără a se limita 

la acestea; accesul la conectivitatea fără 

fir locală gratuită ar trebui să includă 

acordul utilizatorilor cu privire la 

termenii și condițiile de utilizare și o 

declarație de declinare a responsabilității 

în care se explică scopul serviciului, 

asigurând în același timp protecția 

adecvată a datelor cu caracter personal, 

ținând seama de faptul că riscurile în 

materie de securitate cresc odată cu 

extinderea conectivității fără fir.  

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Valorile și avantajele Uniunii ar 

trebui promovate prin clauza de declinare 

a responsabilității în ceea ce privește 

conectivitatea fără fir locală gratuită. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5b) Serviciul ar trebui să includă 

instrumente educaționale digitale care să 

ofere utilizatorilor informații cu privire la 

modalitatea de a accesa internetul și de a 

se proteja online, precum și informații cu 

privire la avantajele și riscurile 

internetului.  
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Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Comisia ar trebui să se asigure că 

autoritățile publice, cooperativele, 

întreprinderile sociale comunitare, 

furnizorii de servicii publice și beneficiarii 

finali, și anume comunitățile locale și 

utilizatorii serviciului fără fir gratuit, sunt 

informați prompt și în mod corespunzător 

în legătură cu existența acestui program 

și a sprijinului, cu scopul de a se 

îmbunătăți vizibilitatea finanțării acordate 

de Uniune. 

Justificare 

Comisia ar trebui să promoveze pe lângă autoritățile publice, înțelese în sens larg, 

programele UE și sprijinul financiar acordat, iar beneficiarii finali ar trebui să fie informați. 

 

Amendamentul  9 

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 atât 

instrumente online, cât și alte instrumente 

convenționale care să permită transmiterea 

și tratarea rapidă a cererilor și să sprijine 

implementarea, monitorizarea, mentenanța 

permanentă, actualizarea periodică și 

auditarea punctelor de acces fără fir locale 

instalate. 
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Amendamentul  10 

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 

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. 

(11) Având în vedere necesitățile în 

materie de conectivitate la internet în 

cadrul Uniunii și necesitatea stringentă de a 

promova rețele de acces care pot furniza, 

pe întreg teritoriul UE, o experiență 

internet de înaltă calitate, oferind o viteză 

de descărcare de cel puțin 100 Mbps, pe 

baza unor servicii de foarte mare viteză în 

bandă largă, ar trebui să se ia în 

considerare sinergiile cu alte fonduri și 

programe la nivel național, regional și la 

nivelul Uniunii, în special atunci când se 

oferă asistență financiară suplimentară, 

deoarece aceasta ar trebui să vizeze și 

regiunile îndepărtate dar populate, mai 

puțin dezvoltate și în tranziție, depunând 

eforturi pentru a se ajunge la o distribuție 

echilibrată din punct de vedere geografic, 

promovând accesul cetățenilor la 

avantajele societății informaționale 

pentru a se ajunge la aceeași medie de 

conectivitate la internet în toate statele 

membre, ținând seama de faptul că, în 

medie, 97 % dintre cetățenii UE au acces 

la internet în unele state membre, în timp 

ce doar 68 % au acces în altele. 

 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Acțiunile finanțate ar trebui să fie 

viabile și durabile pe termen lung. Acest 

obiectiv ar trebui realizat prin furnizarea 

unor instrumente tehnice care să asigure 

eficacitatea lor pe termen lung prin 
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utilizarea unor tehnologii actualizate și 

securizate de către beneficiari și furnizorii 

de servicii în favoarea utilizatorilor. 

 

 

 

Amendamentul  12 

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 

conectivitate fără fir locală gratuită și fără 

restricții nejustificate în comunitățile 

locale sunt finanțate prin granturi sau prin 

forme de asistență financiară, altele decât 

instrumentele financiare. 

 

Amendamentul  13 

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 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 de foarte mare viteză în bandă 

largă. 
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Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 

Regulamentul (UE) nr. 283/2014 

Anexa – secțiunea 4 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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 

acces fără fir locale. 

Asistența financiară se pune la dispoziția 

entităților cu misiune de serviciu public, 

cum ar fi autoritățile locale, cooperativele, 

întreprinderile sociale comunitare și 

furnizori de servicii publice locale care se 

angajează să furnizeze conectivitate fără fir 

locală gratuită prin instalarea unor puncte 

de acces fără fir locale. 

Justificare 

Cooperativele și întreprinderile sociale comunitare ar trebui să fie incluse în acest program 

deoarece acestea sunt, prin natura lor, furnizori de servicii publice, având, totodată, un rol 

important în comunitățile locale. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 

Regulamentul (UE) nr. 283/2014 

Anexa – secțiunea 4 – paragraful 3 – punctul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(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, oferind utilizatorilor o viteză de 

descărcare de cel puțin 100 Mbps, și care: 

 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 

Regulamentul (UE) nr. 283/2014 

Anexă – secțiunea 4 – paragraful 3 – punctul 2 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) să contribuie la reducerea 

decalajului digital și îmbunătățirea 

alfabetizării digitale; 

Justificare 

Acest program ar trebui să vizeze reducerea decalajului digital geografic și să contribuie la 

stimularea alfabetizării digitale. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 

Regulamentul (UE) nr. 283/2014 

Anexă – secțiunea 4 – paragraful 3 – punctul 2 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) dispun de sisteme care asigură 

protecția corespunzătoare a datelor cu 

caracter personal ale utilizatorilor; 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 

 Regulamentul (UE) nr. 283/2014 

Anexă – secțiunea 4 – paragraful 3 – punctul 2 – litera bb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (bb) sunt concepute pentru a reduce 

decalajul digital; 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 

 Regulamentul (UE) nr. 283/2014 

Anexa – secțiunea 4 – paragraful 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

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. 

Proiectele ar trebui finanțate având în 

vedere propunerile primite prin 

intermediul achizițiilor publice, 

respectând condițiile menționate mai sus 

și, în general, conform principiului 

„primul venit, primul servit”. Acest lucru 

garantează integrarea regiunilor mai 

puțin dezvoltate și de tranziție, acordând 

prioritate proiectelor situate în regiunile 

mai puțin avansate în ceea ce privește 

conectivitatea și alfabetizarea digitală.   

Comisia publică un raport care să 

identifice aceste zone geografice, pe baza 

informațiilor furnizate de statele membre, 

în termen de trei luni de la intrarea în 

vigoare a prezentului regulament. 
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