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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la conectivitatea la internet pentru creștere, competitivitate și coeziune: 

societatea europeană a gigabiților și 5G 

(2016/2305(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 14 septembrie 2016 intitulată „Conectivitate 

pentru o piață unică digitală competitivă - către o societate europeană a gigabiților” 

(COM(2016)0587) și documentul de lucru aferent al serviciilor Comisiei 

(SWD(2016)0300), 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 14 septembrie 2016 intitulată „Un plan de 

acțiune privind 5G în Europa” (COM(2016)0588) și documentul de lucru aferent al 

serviciilor Comisiei (SWD(2016)0306),  

– având în vedere propunerea Comisiei de directivă a Parlamentului European și a 

Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice 

(COM(2016)0590) din 14 septembrie 2016, 

– având în vedere propunerea Comisiei 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) din 14 septembrie 2016, 

– având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în 

Domeniul Comunicațiilor Electronice (COM(2016)0591) din 14 septembrie 2016, 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 6 mai 2015 intitulată „O strategie privind 

piața unică digitală pentru Europa” (COM(2015)0192) și documentul de lucru aferent al 

serviciilor Comisiei (SWD(2015)0100), 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 2 iulie 2014 intitulată „Către o economie de 

succes bazată pe date” (COM(2014)0442), 

– având în vedere Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 

14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul 

spectrului de frecvențe radio1, 

– având în vedere anexa la comunicarea Comisiei din 2 octombrie 2013 intitulată 

„Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT): rezultate și etapele 

ulterioare” (COM(2013)0685),  

– având în vedere comunicarea Comisiei din 19 aprilie 2016 intitulată „Priorități de 

standardizare în sectorul TIC pentru piața unică digitală” (COM(2016)0176), 

– având în vedere Rezoluția sa din 19 ianuarie 2016 referitoare la pregătirea unui act 

                                                 
1 JO L 81, 21.3.2012, p. 7. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192
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legislativ privind piața unică digitală1, 

– având în vedere propunerea Comisiei de decizie a Parlamentului European și a 

Consiliului privind utilizarea benzii de frecvențe 470-790 MHz în Uniune 

(COM(2016)0043) din 2 februarie 2016,  

– având în vedere concluziile Consiliului European din 28 iunie 2016 (EUCO 26/16), 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 25 septembrie 2013 intitulată „Deschiderea 

educației: Metode inovatoare de predare și învățare pentru toți, facilitate de noile 

tehnologii și de resursele educaționale deschise” (COM(2013)0654), 

– având în vedere Directiva 2013/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 

iunie 2013 privind cerințele minime de sănătate și securitate referitoare la expunerea 

lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) [a douăzecea 

directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] și de 

abrogare a Directivei 2004/40/CE2, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

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

Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru transport și 

turism, Comisiei pentru dezvoltare regională și Comisiei pentru cultură și educație (A8-

0000/2017), 

A. întrucât tehnologia 5G va fi unul dintre motoarele inovării, aducând o serie de schimbări 

disruptive la nivelul sectoarelor și creând noi cazuri de utilizare, servicii și produse de 

înaltă calitate, surse de venit și modele de afaceri, crescând competitivitatea sectoarelor 

și satisfacția consumatorilor;  

B. întrucât arhitectura rețelelor mobile 5G va fi foarte diferită de cea a generațiilor 

anterioare pentru a respecta cerințele de business și de performanță estimate pentru 

rețelele de foarte mare capacitate, în special cu privire la timpul de așteptare și 

fiabilitate;  

C. întrucât viitoarea societate europeană și viitoarea economie se vor baza în mare măsură 

pe infrastructura 5G, al cărei impact va fi mult mai mare decât cel al rețelelor de acces 

fără fir actuale, cu scopul de a furniza servicii de comunicații de înaltă calitate și mai 

rapide peste tot și oricând;  

D. întrucât introducerea rețelelor 5G va fi realizată în principal prin investiții comerciale și 

va fi sensibilă la un mediu normativ favorabil investițiilor; întrucât simplificarea 

condițiilor administrative, de exemplu pentru folosirea unor celule mici pentru 

armonizarea strictă și promptă a spectrului de frecvențe și dezvoltarea rețelelor de foarte 

mare capacitate, conform propunerii actuale din Codul european de comunicații 

electronice, are un rol esențial;  

E. întrucât introducerea tehnologiei 5G și a societății gigabiților impune un calendar clar, 

                                                 
1 Texte adoptate, P8_TA(2016)0009. 
2 JO L 179, 29.6.2013, p. 1. 
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cooperarea cu toate părțile interesate și investiții adecvate pentru a se îndeplini toate 

condițiile în intervalul stabilit,  

I. Viziunea 5G - cereri privind trecerea de la o generație la alta 

1. salută propunerea Comisiei privind elaborarea unui plan de acțiune privind 5G care să 

aibă obiectivul de a face din UE un lider la nivel mondial în ceea ce privește 

introducerea rețelelor 5G standardizate din 2020 până în 2025;  

2. salută obiectivele societății gigabiților privind obținerea unor viteze de rețea de 

100Mbps pentru toți consumatorii europeni, pe termen lung, între 1 Gbps și 100 Gbps 

pentru principalii factori socioeconomici, cum ar fi întreprinderile cu un grad mare de 

dezvoltare digitală, nodurile majore de transport, instituțiile financiare și școlile;  

3. subliniază că sistemele 5G vor trebui să poată funcționa într-o gamă de frecvențe foarte 

largă: de la sub 1GHz la 100GHz, cu un potențial maxim de până la 300GHz; remarcă 

faptul că frecvențele de 3-6GHz și cele de peste 10GHz ar trebui să furnizeze debite de 

date extreme și o capacitată extremă în zonele aglomerate;  

4. subliniază că este nevoie de o strategie coerentă privind spectrul de frecvențe, care să 

includă foi de parcurs naționale, pentru a face față provocărilor impuse de 5G, vizând 

comunicațiile interpersonale, între calculatoare și internetul obiectelor la diferite 

niveluri: viteza de conectare, mobilitatea, timpul de așteptare, ciclul de utilizare, 

fiabilitatea etc.;  

5. subliniază că dezvoltarea rețelelor fără fir 5G implică utilizarea flexibilă și eficientă a 

tuturor componentelor discontinue existente ale spectrului de frecvențe, inclusiv banda 

de 700Mhz, pentru scenarii de utilizare foarte diferite, punându-se un accent clar pe 

armonizarea benzilor de spectru la nivel regional;  

6.  remarcă faptul că actorii din acest sector ar trebui să beneficieze de condiții de 

concurență echitabile și de flexibilitate pentru a putea proiecta propriile rețele, alegând 

modelul de investiții și tehnologia cea mai potrivită, inclusiv fibra până în casă, Wi-Fi, 

G.fast, 2G, cablu, satelit sau orice alte tehnologii de dezvoltare rapidă care vor contribui 

la conectarea tuturor europenilor la rețelele de foarte mare capacitate;  

II. Folosirea potențialului societății gigabiților  

7. consideră că tehnologia 5G înseamnă mai mult decât o evoluție a benzii largi mobile și 

că aceasta va fi un factor-cheie al lumii digitale viitoare ca generație viitoare de 

infrastructuri universale de bandă largă de foarte mare capacitate care va susține 

transformarea proceselor în toate sectoarele economice (sectorul public, serviciile de 

sănătate, energia, utilitățile, producția, transporturile, industria auto, realitatea virtuală 

(VR), jocurile online și așa mai departe) și va furniza servicii rapide, flexibile și foarte 

personalizate, care vor îmbunătăți viața fiecărui cetățean;  

8. menționează că tehnologia 5G ar trebui să aibă un rol esențial în eliminarea diferențelor 

digitale și îmbunătățirea accesului la internet, în special în zonele rurale și în cele 

îndepărtate;  
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9. salută inițiativa WiFi4EU de promovare a internetului liber în comunitățile locale printr-

un mecanism finanțat de UE; remarcă faptul că vitezele de conectare cresc și că, având 

în vedere că gradul de utilizare pe mai multe dispozitive fără fir crește, WLAN-ul va 

trebui să satisfacă nevoile în materie de conectivitate între utilizatorii finali;  

10. subliniază că dezvoltarea tehnologiilor 5G reprezintă un element fundamental pentru 

transformarea infrastructurii rețelei TIC astfel încât să se realizeze o conectivitate 

inteligentă atotcuprinzătoare: autovehicule inteligente, rețele inteligente, orașe 

inteligente, fabrici inteligente și altele; consideră că banda largă ultrarapidă și rețelele 

inteligente și eficiente care pot realiza o conectivitate aproape instantanee între oameni, 

între oameni și calculatoare și între calculatoare conectate vor ajunge să redefinească 

conectivitatea dintre utilizatorii finali, care va fi susținută de paradigme de rețea cu 

acces radio precum rețelele-plasă fără fir, decuparea dinamică a rețelelor în mai multe 

părți separate și tehnologiile de softwarizare,  

11. consideră că tehnologia 5G va permite furnizarea de servicii noi de înaltă calitate, va 

conecta sectoare noi și, în cele din urmă, va îmbunătăți experiența clienților în cazul 

utilizatorilor digitali din ce în ce mai sofisticați și mai pretențioși;  

12. consideră că dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor digitale ar trebui să aibă loc 

prin investiții importante în educație, având două obiective principale: formarea unei 

forțe de muncă foarte bine calificate care să poată păstra și crea locuri de muncă în 

domeniul tehnologiei și eliminarea analfabetismului digital - una dintre cauzele 

decalajului și excluziunii digitale;  

III. Abordarea la nivel de politici 

13. salută inițiativa Comisiei privind consolidarea Planului de investiții pentru Europa în 

cadrul instrumentelor de finanțare (FEIS, MIE) alocate pentru finanțarea obiectivelor 

strategice privind conectivitatea la nivel de gigabit până în 2025;  

14. invită Comisia să asigure, să mențină și să dezvolte finanțarea pentru planul de acțiune 

privind 5G la un nivel adecvat în perspectiva viitorului cadru financiar multianual 

pentru 2020-2027;  

15. consideră că cea mai bună cale către o societate a gigabiților o reprezintă o abordare 

favorabilă tehnologiei susținută de o gamă largă de modele de investiții precum 

investițiile public-private sau coinvestițiile; remarcă faptul că demersurile de a coinvesti 

în rețele de foarte mare capacitate pot contribui la reunirea resurselor, la stabilirea unor 

diferite cadre flexibile și la reducerea costurilor de implementare;  

16. subliniază că investițiile comerciale ar trebui susținute de un cadru de politici și de 

reglementare adaptat caracterului previzibil și certitudinii legate de obținerea unor 

profituri și nu ar trebui să fie întârziate de mecanisme publice mult prea ambițioase care 

ar putea împiedica implementarea tehnologiei 5G;  

17. invită statele membre să pună pe deplin în aplicare planul de acțiune privind 5G prin 

măsuri coerente și prompte luate la nivelul regiunilor și al orașelor care să încurajeze și 

să stimuleze inovarea la nivel transfrontalier și să susțină un cadru economic de 

cooperare la nivelul tuturor sectoarelor;  
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18. invită Comisia să preia conducerea în promovarea interoperabilității 5G intersectoriale, 

translingvistice și transfrontaliere și în susținerea unor servicii favorabile 

confidențialității, fiabile și sigure și să considere situațiile economice și geografice de la 

nivel național o parte integrantă a unei strategii comune;  

19. remarcă faptul că fiecare sector ar trebui să-și elaboreze propria foaie de parcurs privind 

standardizarea, pe baza proceselor coordonate la nivel de sector, vizând mai ales 

stabilirea unor standarde comune care au potențialul de a deveni standarde mondiale;  

20. susține dezvoltarea soluțiilor integrate și testele urmate de testări la nivel transsectorial 

ale proiectelor-pilot la scară largă ca urmare a cererii de servicii în societatea 

gigabiților;  

21. subliniază că abordarea europeană privind câmpurile electromagnetice trebuie 

armonizată în conformitate cu orientările Comisiei internaționale pentru protecția 

împotriva radiațiilor neionizante (ICNIRP) recunoscute în mod oficial de OMS;  

22. subliniază că dezvoltarea societății gigabiților implică norme mai puține și mai simple, 

care ar trebui să fie orientate către viitor, să susțină investițiile și inovarea și să se 

bazeze pe o evaluare a concurenței de pe piețe; subliniază că acel tip de concurență care 

se bazează pe infrastructură oferă potențialul de simplificare a reglementării și permite 

obținerea unui randament pe termen lung al investițiilor echitabil;  

23. subliniază că planurile naționale privind banda largă trebuie revizuite cu atenție, trebuie 

să vizeze toate domeniile 5G, să mențină a abordare multitehnologică, să susțină 

flexibilitatea normativă și să crească la maximum posibilitățile de inovare și acoperire;  

24. invită Comisia să evalueze planurile naționale privind banda largă pentru a identifica 

lacunele și a elabora recomandări specifice fiecărei țări pentru o serie de măsuri 

suplimentare;  

25. salută inițiativa Comisiei de a crea platforma participativă pentru comunicații în bandă 

largă pentru a asigura implicarea la nivel înalt a entităților publice și private, precum și 

a autorităților locale și regionale;  

26. reamintește că IMM-urile ar beneficia foarte mult de pe urma accesului la soluții 5G; 

invită Comisia să detalieze planurile de acțiune pentru a facilita accesul la platforma 

participativă pentru comunicații în bandă largă 5G;  

27. susține planul propus de Comisie privind realizarea unei armonizări a frecvențelor și 

stabilirea unor durate ale autorizațiilor pe termen lung de cel puțin 25 de ani, ceea ce va 

crește stabilitatea și securitatea investițiilor; remarcă faptul că deciziile privind aceste 

chestiuni ar trebui luate în același timp în toate statele membre pentru a adopta orientări 

cu caracter obligatoriu privind anumite condiții ale procesului de alocare;  

28. invită UE să coordoneze eforturile în cadrul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor 

(UIT) pentru a asigura o politică coerentă la nivelul UE; subliniază că necesitățile 

europene în materie de armonizare a spectrului de frecvențe pentru 5G pentru perioada 

de după 2020 ar trebui finalizate înainte de Conferința mondială pentru 

radiocomunicații din 2019;  
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29. recomandă Comisiei să introducă o evaluare anuală a progreselor și să elaboreze 

recomandări privind planul de acțiune pentru 5G și să informeze Parlamentul cu privire 

la rezultate;  

° 

° ° 

30. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei și statelor membre. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Conceptul de dezvoltare a unei societăți a gigabiților are la bază oportunitățile prezentate de 

implementarea soluțiilor 5G. Tehnologia 5G marchează o nouă etapă în lumea digitală, prin 

crearea unor noi rețele de calitate: rețelele de foarte mare capacitate. Oferind oportunități noi în 

materie de conectivitate, infrastructura devine un factor catalizator.  

  

Există însă o serie de condiții pentru dezvoltarea infrastructurii 5G. Un mediu normativ 

favorabil investițiilor ar trebui să creeze securitate juridică, transparență, egalitate și 

simplificarea normelor care au un rol esențial pentru comunicațiile electronice actuale și 

viitoare. Concurența bazată pe infrastructură ar trebui să implice toți partenerii posibili care 

concurează pentru investiții în cadrul unor modele de coinvestiții flexibile și eficiente pentru 

afaceri. Alocarea frecvențelor ar trebui să fie armonizată pentru a asigura coerența procesului 

de luare a deciziilor și a soluțiilor. De asemenea, ar trebui să se depună eforturi concertate pentru 

a gestiona accesibilitatea frecvențelor de 700 MHz și a celor de la 1GHz la 100 GHz pe termen 

lung. Ar trebui să se dorească să se depună eforturi privind standardizarea și interoperabilitatea 

în cadrul comun pentru toate statele membre ale UE. În cele din urmă, multe sectoare ar trebui 

să dea dovadă de deschidere cu privire la elaborarea unor foi de parcurs proprii pentru a se 

adapta la cerințele tehnice necesare pentru conectivitatea și comunicațiile 5G. Potențialul 5G 

poate fi pe deplin valorificat numai dacă se dezvoltă parteneriate strânse cu sectoarele 

„verticale”. Trebuie neapărat să învățăm cum să acționăm într-un mod mai sistematic pe 

parcursul tuturor proceselor industriale.  

 

Există o serie de factori-cheie pentru dezvoltarea 5G, precum înțelegerea naturii avantajelor 

economice și a beneficiilor individuale care pot fi obținute de pe urma implementării 

tehnologiei 5G. Astfel de beneficii includ dezvoltarea internetului obiectelor, autovehicule 

autonome, o creștere în domeniul e-sănătății și al telemedicinii (care va contribui, la rândul ei, 

la o schimbare reală a paradigmei în serviciile de sănătate), oportunități de predare și învățare 

cu totul și cu totul noi datorate folosirii unor instrumente de realitate virtuală în educație, modele 

noi de divertisment, posibilele realizări ale orașelor inteligente și noi posibilități de agricultură 

digitală. Implementarea 5G va contribui la crearea de noi produse și servicii, toate mai ușor de 

utilizat și adaptate la nevoile oamenilor, crescând astfel satisfacția consumatorilor. Creșterea 

duce la cerere. Această cerere va face investițiile în tehnologia 5G mai profitabile pe termen 

lung și va garanta nivelul adecvat de randament al investițiilor.  

 

Este clar că, în timp ce noile posibilități de infrastructură, caracterul incluziv al acestei 

infrastructuri și cererea de infrastructură 5G vor schimba atitudinea societății, acestea vor 

impune, pe de altă parte, o serie de competențe noi. Prin urmare, dimensiunea educațională a 

implementării tehnologiei 5G ar trebui să fie, de asemenea, luată în considerare.  

. 

Prin tehnologia 5G, Europa are o ocazie deosebită de a reinventa peisajul industrial al 

telecomunicațiilor. Ne aflăm acum la o răscruce a unor evoluții interesante. Mă aștept ca 

întreaga industrie a UE să demareze o serie de evoluții ambițioase legate de tehnologia 5G și 

de elaborarea unei foi de parcurs privind implementarea acesteia.  

 

Comisia a propus o agendă, un calendar și o serie de măsuri concrete bine elaborate. Codul 

european al comunicațiilor electronice urmează să fie aprobat în viitorul apropiat. Ce este însă 

extrem de important este ca toate părțile interesate să coopereze în cadrul acestui proces. Statele 

membre trebuie să fie dispuse să ia parte la procese decizionale clare, comune și armonizate. 
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Dacă nu se adoptă la timp noile planuri naționale privind banda largă, nu se pot lansa investiții 

și dezvolta tehnologii și soluții, în special utilizarea fibrei în cadrul tehnologiei 5G. Dacă UE 

nu exercită o presiune activă și coerentă în timpul dezbaterilor din cadrul Conferinței mondiale 

pentru radiocomunicații, va fi greu să se determine luarea unor decizii privind accesibilitatea 

frecvențelor giga. Fără o cooperare între Comisie, statele membre, reprezentanții 

întreprinderilor și BEREC, vom rata șansa de a armoniza procesul de alocare a frecvențelor. 

Fără o colaborare între instituțiile UE, guverne și autoritățile locale și regionale, nu există nicio 

posibilitate de a investi într-o infrastructură favorabilă incluziunii cu accesibilitate deplină la 

rețelele 5G de foarte mare capacitate, inclusiv pentru locuitorii zonelor îndepărtate și ai zonelor 

rurale. Fără o finanțare publică, națională și din partea UE corespunzătoare pentru planul de 

acțiune privind 5G de aici înainte și după 2020 în cadrul noului CFM, va fi greu de îndeplinit 

vreunul din obiectivele menționate anterior.  

 

Este extrem de important ca toate condițiile necesare implementării depline a tehnologiei 5G 

până în 2025 să fie analizate și stabilite în mod corespunzător.  

Este, de asemenea, important ca eforturile tuturor părților interesate să fie coordonate pentru a 

se îndeplini obiectivele legate de 5G. Este clar faptul că, în cazul în care se desfășoară cu succes 

toate măsurile și activitățile planului de acțiune privind tehnologia 5G, vor exista numeroase 

avantaje pentru economia europeană și toți cetățenii europeni.  

 


