
 

PR\1107703RO.docx  PE592.352v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

Parlamentul European 
2014-2019  

 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie 
 

2016/0287(COD) 

31.1.2017 

***I 
PROIECT DE RAPORT 

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 

283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în 

comunitățile locale 

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

Raportor: Carlos Zorrinho 

 



 

PE592.352v01-00 2/17 PR\1107703RO.docx 

RO 

 
PR_COD_1amCom/PR_COD_1consamCom 

 

 

Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare  

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.  

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește 

promovarea conectivității la internet în comunitățile locale. 

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0589), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 172 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C8-0378/2016), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din  00/00/001, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 00/00/002, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele 

Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru transport și turism și Comisiei pentru 

dezvoltare regională (A8-0000/2017), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 

substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Comunicarea Comisiei care (1) Comunicarea Comisiei din 14 

                                                 
1 JO C, p ... 
2 JO C, p ... 



 

PE592.352v01-00 6/17 PR\1107703RO.docx 

RO 

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. 

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 și 

întreprinderi pe piața unică digitală descrie 

o serie de măsuri posibile care să permită 

consolidarea conectivității în Uniunea 

Europeană. 

__________________ __________________ 

14Comunicarea 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]. 

 

Or. pt 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) În comunicarea sa din 26 august 

2010, intitulată „O Agendă digitală 

pentru Europa”, Comisia amintește că 

Strategia Europa 2020 subliniază 

importanța dezvoltării rețelelor în bandă 

largă pentru promovarea incluziunii 

sociale și a competitivității în Uniune, 

reafirmând obiectivul care vizează ca, 

până în 2020, (i) toți europenii să aibă 

acces la viteze mult mai mari de internet, 

de peste 30 Mbps, și (ii) cel puțin 50 % din 

gospodăriile europene să fie abonate la 

conexiuni de internet cu viteza mai mare 

de 100 Mbps. 

Or. pt 
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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 și 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 pot fi integrate într-o rețea cu un 

sistem de autentificare unică valabilă pe 

întreg teritoriul european. Sistemul ar 

trebui să garanteze neutralitatea rețelei, 

motiv pentru care nu ar trebui permisă 

utilizarea datelor pentru mesaje 

publicitare sau în alte scopuri comerciale. 

Or. pt 

 

Amendamentul  4 

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 

(3) Ca urmare a comunicării Comisiei 

din 14 septembrie 2016 și pentru a 

promova incluziunea digitală, Uniunea ar 

trebui să sprijine în mod specific furnizarea 

conectivității fără fir locale gratuite și fără 

restricții în spațiile vieții sociale locale, 

inclusiv în spațiile în aer liber accesibile 
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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. 

publicului larg. Un astfel de sprijin nu este 

în prezent acoperit prin Regulamentele 

(UE) nr. 1316/201315 sau (UE) nr. 

283/201416. 

__________________ __________________ 

15Regulamentul (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. 

15Regulamentul (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. 

16Regulamentul (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. 

16Regulamentul (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. 

Or. pt 

 

Amendamentul  5 

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. 

(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 și fără 

restricții ca un serviciu auxiliar față de 

misiunea lor de serviciu public, astfel încât 

să asigure capacitatea comunităților locale 

de a beneficia de internet de foarte mare 

viteză în bandă largă în spațiile de viață 
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Astfel de entități ar putea include 

municipalități și alte autorități publice 

locale, biblioteci și spitale. 

socială. Astfel de entități ar putea include 

municipalități și alte autorități publice 

locale, spații culturale, în special 

biblioteci și muzee, precum și școli, spitale 

și centre medicale. 

(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”.) 

Or. pt 

 

Amendamentul  6 

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 

fără a se limita la acestea. 

(5) Conectivitatea fără fir locală este 

calificată drept „gratuită și fără restricții” 

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 fără a se limita la acestea, 

fără restricții în ceea ce privește termenii 

și condițiile de utilizare, cum ar fi 

conexiune pe o perioadă limitată de timp 

sau viteză sau volum limitate. 

Or. pt 

 

Amendamentul  7 

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 
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fixă. 

Or. pt 

 

Amendamentul  8 

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. 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. 

Or. pt 

 

Amendamentul  9 

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 garanteze că procedurile 

administrative vor fi simplificate pentru a 

se putea lua decizii în timp util. 

Regulamentul (UE) 1316/2013 

(Regulamentul privind MIE) ar trebui 

modificat pentru a le permite statelor 

membre să sprijine categoriile de 

propuneri în conformitate cu criteriile 
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definite în secțiunea 4, 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. 

Or. pt 

 

Amendamentul  10 

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. Acest 

principiu care vizează garantarea 

echilibrului geografic ar trebui inclus în 

programele de lucru relevante, adoptate 

în conformitate cu Regulamentul MIE, 

menționat 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. Criteriile de selecție a 

candidaturilor nu ar trebui să ducă la 

situația în care sunt favorizate zonele deja 

digitalizate în detrimentul regiunilor care 

au cea mai mare nevoie de conectivitate. 

Or. pt 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Având în vedere necesitățile în (11) Având în vedere necesitățile în 
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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. 

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 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, promovându-se 

principiul accesului universal al 

cetățenilor la beneficiile societății 

informaționale. 

Or. pt 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 - litera b 

Regulamentul (CE) 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 în comunitățile locale sunt 

finanțate prin granturi sau prin forme de 

asistență financiară, altele decât 

instrumentele financiare. 

 (Această modificare se aplică întregului 

text legislativ; adoptarea sa impune 

adaptări tehnice în întregul text.) 

Or. pt 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 

Regulamentul (CE) nr. 283/2014 

Anexa – secțiunea 4 – paragraful 3 - punctul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

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 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, precum și de a asigura 

finanțarea costurilor de funcționare; 

Or. pt 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 

Regulamentul (CE) nr. 283/2014 

Anexa – secțiunea 4 – paragraful 3 - punctul 2 

 

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 mare 

viteză în bandă largă care permit furnizarea 

unei experiențe internet de înaltă calitate 

utilizatorilor și care 

Or. pt 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 

Regulamentul (CE) nr. 283/2014 

Anexa – secțiunea 4 – paragraful 3 - punctul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. garantează că achiziționarea de 

echipament și instalarea serviciilor sunt 

în conformitate cu Directiva 

2014/24/UE1a a Parlamentului European 

și a Consiliului. 

 _________________________ 
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 1a Directiva 2014/24/UE din 26 februarie 

2014 privind achizițiile publice și de 

abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 

94, 28.3.2014, p. 65) 

Or. pt 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 

Regulamentul (CE) nr. 283/2014 

Anexa – secțiunea 4 – paragraful 3 - punctul 3 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3b) respectă principiile neutralității 

tehnologice, utilizării eficiente a finanțării 

publice și capacității de adaptare a 

proiectelor la cele mai bune oferte 

tehnologice. 

Or. pt 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 

Regulamentul (CE) nr. 283/2014 

Anexa – secțiunea 4 – paragraful 5 

 

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 

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. 

Or. pt 
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Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 

Regulamentul (CE) nr. 283/2014 

Anexa – secțiunea 4 – paragraful 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 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. 

Or. pt 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Inițiativa WiFi4EU este o propunere care contribuie la consolidarea dezvoltării unei societăți 

digitale europene mai incluzive. 

 

În discursul său din 14 septembrie 2016 privind starea Uniunii, președintele Comisiei 

Europene, Jean-Claude Juncker, a susținut că într-un „nou cadru juridic, care să atragă și să 

permită investiții în conectivitate [...], conectivitatea trebuie să aducă beneficii întregii 

populații”. 

 

Conform angajamentului asumat de dl Juncker, „pentru ca toată lumea să poată beneficia de 

conectivitate, ar trebui să nu conteze unde locuiește sau ce salariu are o persoană”; prin 

urmare, a propus ca „până în 2020, principalele centre de viața publică din toate localitățile și 

orașele din UE să beneficieze de acces gratuit la internet fără fir”.  

 

În acest context, inițiativa WiFi4EU reprezintă o oportunitate, în contextul pachetului privind 

comunicațiile, pentru afirmarea principiului accesului universal al cetățenilor europeni la 

avantajele societății informaționale, prin intermediul implementării unui program-pilot cu o 

dimensiune și distribuție geografică echilibrată, care să funcționeze ca element de referință 

pentru elaborarea unor platforme incluzive pentru accesul gratuit la rețele fără fir și să fie 

dinamic și rezistent în fața evoluțiilor tehnologice. 

 

De asemenea, deschide posibilitatea de a dezvolta și aplica un concept de diferențiere a 

identității digitale europene, încorporând în proiectul-pilot valorile fondatoare ale proiectului 

european, punând totodată accentul pe soluțiile pentru cetățeni și pe oportunitățile create 

pentru întreprinderi și creatorii de conținut. 

 

Prin asigurarea accesului universal, se dorește consolidarea ecosistemelor digitale locale și a 

legăturii Uniunii Europene cu cetățenii săi și crearea mai multor oportunități mai bune pentru 

dezvoltarea rețelelor de nouă generație.  

 

Având în vedere acest lucru, este esențial să se asigure faptul că accentul pus pe accesul la 

rețele este completat de punerea la dispoziție în mod universal și gratuit a serviciilor de 

interes public și a conținuturilor de interes general, precum și să se promoveze un sistem 

simplificat de depunere a candidaturii și de punere în aplicare, care să garanteze transparența 

și certificarea calității proiectelor și a îndeplinirii cerințelor. 

 

Amendamentele propuse în prezentul raport sunt menite să asigure un răspuns mai bun la 

următoarele principii de bază ale inițiativei: 

 

1. Accesul universal și gratuit 

 

Rețele de acces promovate pe teritoriul UE trebuie să ofere o experiență internet de servicii în 

bandă largă de mare viteză, contribuind la dezvoltarea societății europene a gigabiților. Acest 

acces trebuie să fie universal, gratuit și fără restricții. 

 

Accesul gratuit înseamnă că nu există nicio contraprestație directă, prin intermediul unor 

mesaje comerciale sau al utilizării în scopuri comerciale a datelor utilizatorilor. 
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2. Autentificarea și sistemul de acces 

 

Punctele de acces trebuie să creeze o rețea cu un sistem de autentificare valabil pe întreg 

teritoriul Uniunii Europene. Accesul trebuie să aplice principiul autentificării unice(one login 

only). Pentru a profita de acest model, trebuie elaborat un format de referință care să asigure 

interoperabilitatea, eficiența colectivă și o linie comună de identificare și care să poată fi 

corelat cu caracteristicile specifice ale fiecărui proiect local. 

 

3. Eligibilitatea 

 

Trebuie să poată candida autoritățile publice a căror misiune este compatibilă cu obiectivele 

proiectului. Având în vedere volumul limitat al finanțării pentru fiecare proiect și posibilul 

număr mare de candidaturi, trebuie asigurat un sistem administrativ care să ia decizii rapide și 

eficiente. În acest scop, trebuie avut în vedere modelul alocării de cupoane valorice. 

 

4. Echilibrul geografic 

 

Trebuie să se garanteze principiul echilibrului geografic între diferitele state membre în ceea 

ce privește accesul la resursele inițiativei. Echilibrul geografic în fiecare stat membru trebuie 

garantat prin criterii care urmează a fi stabilite în cadrul programelor de lucru 

corespunzătoare. 

   

5. Combaterea excluziunii și promovarea coeziunii teritoriale 

 

Criteriile de aprobare trebuie să țină seama de prioritatea acordată promovării incluziunii 

digitale și coeziunii teritoriale. 

 

6. Sustenabilitatea 

 

Pentru a garanta sustenabilitatea proiectelor, statele membre vor putea recurge la utilizarea 

fondurilor proprii sau a fondurilor structurale europene pentru a dezvolta servicii și oferte 

complementare. 

 

7. Nesuprapunerea ofertelor 

 

Proiectele trebuie luate în considerare numai dacă nu există o altă ofertă publică sau privată cu 

caracteristici similare care ar fi aplicată pe același teritoriu. 

 

8. Monitorizarea 

 

Comisia Europeană trebuie să asigure un sistem de monitorizare a inițiativei, care să includă 

difuzarea rapoartelor de punere în aplicare. 


