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SUGESTII 

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și 

energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 

urmează a fi adoptată: 

1. își exprimă preocuparea față de faptul că UE este rămasă în urmă, comparativ cu America 

de Nord și cu unele părți din regiunea Asia-Pacific, în ceea ce privește accesul la rețelele 

4G și proiecțiile legate de răspândirea rețelelor 5G; consideră că Europa are mult de 

recuperat, întrucât, în anul 2015, peste 75 % din populația Statelor Unite avea acces la 

tehnologia 4G, față de doar 28 % din populația Uniunii Europene; este în continuare 

preocupat de faptul că previziunile din domeniu arată că, până în anul 2022, vor exista 

peste 110 milioane de abonamente 5G în America de Nord, față de numai 20 de milioane 

în Europa de Vest; își exprimă preocuparea cu privire la faptul că niciunul dintre cele 28 

de state membre nu a atins obiectivul din Agenda digitală privind acoperirea 100 % de 

mare și foarte mare viteză; subliniază faptul că acoperirea medie a accesului de generație 

următoare în unele state membre se situează în prezent sub 25 %; 

2. este de părere că tehnologia 5G este mai mult decât o evoluție a tehnologiei de bandă 

largă, deoarece următoarea generație de infrastructuri universale de bandă largă de foarte 

mare capacitate va merge dincolo de rețelele de acces wireless existente; observă că aceste 

schimbări ar putea sprijini transformarea proceselor dintr-o gamă extinsă de sectoare 

economice și ar putea face posibilă stabilirea reședinței și obținerea educației și a unui loc 

de muncă oriunde în Europa; consideră că o mai bună conectivitate la internet ar putea 

contribui la creșterea economică, crearea de locuri de muncă, coeziunea (teritorială și 

socială) și competitivitatea în Europa, promovând totodată egalitatea de șanse și egalitatea 

între femei și bărbați și îmbunătățind nivelul de trai al populației; 

3. subliniază volumul considerabil de investiții necesar pentru a asigura o societate a 

gigabiților și provocările aferente pentru investitori, operatori și furnizori de servicii și 

crearea de sinergii cu alte industrii; atrage atenția că în următorul deceniu vor fi necesare 

155 de miliarde de EUR suplimentare pentru a realiza conectivitatea în gigabiți pentru 

piața unică digitală; recunoaște importanța vitală a investițiilor viitoare pentru reducerea 

prețurilor unitare pentru consumatori și pentru creșterea calității și a zonei de acoperire a 

serviciilor; observă că cercetările din domeniu arată că, prin intermediul investițiilor, se 

asigură o scădere de peste 90 % din prețul unitar pe megabyte, spre deosebire de efectele 

statice, cum ar fi cele ale concurenței; observă că, dacă se utilizează o măsură a prețului pe 

megabyte, SUA este o piață considerabil mai ieftină pentru consumatori față de Europa; 

consideră că măsura venitului mediu pe utilizator (ARPU) poate fi înșelătoare, întrucât 

aceasta nu reflectă vitezele mai mari, pachetele mai mari de date sau ofertele nelimitate 

utilizate de consumatorii din SUA; 

4. subliniază că instalarea rețelelor 5G va depinde parțial de contribuțiile de la nivelul UE, 

provenite din granturi și instrumente financiare; solicită statelor membre să acorde o 

atenție deosebită proiectelor care vizează extinderea accesului la internet cu finanțare din 

fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) în perioada de programare 

2014-2020; observă că, în total, fondurile ESI vor contribui cu 21,4 miliarde de EUR 

pentru a asigura realizarea pieței unice digitale în actuala perioadă de programare, 

incluzând suma de 6 miliarde de EUR pentru dezvoltarea de rețele de mare viteză în bandă 
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largă; recunoaște importanța acestor fonduri publice pentru îndeplinirea obiectivelor 

Comisiei, însă consideră că va fi necesar să se mobilizeze, într-o măsură considerabil mai 

mare, capital din sectorul privat, dacă se vrea ca pe continent să se asigure investiții 

suplimentare de 155 de miliarde de EUR în următorul deceniu; consideră că fondurile ESI 

pot fi deosebit de utile în zonele slab populate, unde soluțiile orientate spre piață nu 

reușesc să atingă acoperirea teritorială maximă; 

5. invită Comisia să asigure că statele membre, autoritățile locale și regionale și alți parteneri 

sunt în măsură să gestioneze gama complexă de granturi, instrumente financiare și 

parteneriate public-privat disponibile pentru proiectele din domeniul conectivității; 

consideră necesară o mai bună colaborare la nivel local și regional pentru extinderea 

rețelelor fixe și asigurarea conectivității la nivel de gigabit pentru a oferi beneficiarilor 

oferte competitive și prețuri atractive și a stimula în același timp investiții noi; înțelege 

care este valoarea creării unei resurse online, care să le ofere investitorilor în 

infrastructură posibilitatea de a examina întreaga gamă de opțiuni de finanțare disponibile; 

salută înființarea Fondului pentru banda largă, dar îndeamnă BEI și Comisia să își 

concentreze mai degrabă eforturile pe îmbunătățirea programelor existente care sprijină 

sectorul TI, cum ar fi programul Orizont 2020, decât pe crearea unor programe noi; invită 

Comisia să promoveze posibilele sinergii dintre fondurile ESI și FEIS, precum și alte 

surse de finanțare ale UE; 

6. recunoaște faptul că veniturile în întregul sector al telecomunicațiilor se reduc și că acest 

lucru reprezintă o problemă semnificativă în ce privește continuarea investițiilor cu scopul 

de a realiza o societate a gigabiților; atrage atenția că finanțarea tranzacțiilor este strâns 

legată de prețul acțiunilor și, în acest sens, se pot asigura credite și alte instrumente 

financiare, atunci când o investiție are un randament garantat pe termen lung; de 

asemenea, invită Comisia să cerceteze modurile în care autoritățile locale și alți furnizori 

de servicii pot pătrunde pe piață pentru a furniza servicii specializate în cadrul unor 

modele alternative de afaceri; consideră că este important să se asigure un randament al 

programelor de investiții existente și, acolo unde este cazul, să se instituie alte sisteme de 

stimulente, astfel încât să se permită investitorilor să susțină sectorul 5G; 

7. invită Comisia să asigure și să mențină finanțarea pentru planul de acțiune privind 5G la 

un nivel adecvat pentru următorul cadru financiar multianual; observă că nu există nicio 

cerință obligatorie privind îndeplinirea de către statele membre a obiectivelor conținute în 

planul de acțiune privind 5G; invită Comisia să evalueze planurile naționale privind 

conectivitatea în bandă largă pentru a identifica lacunele și a elabora recomandări 

specifice fiecărei țări pentru o serie de măsuri suplimentare, dacă este cazul; invită statele 

membre să dezvolte foi de parcurs naționale pentru implementarea tehnologiei 5G în 

cadrul planurilor naționale privind conectivitatea în bandă largă; 

8. invită Comisia să țină cont de circumstanțele geografice, sociale și economice specifice 

ale tuturor regiunilor cu ocazia creării noului cadru de reglementare și a punerii sale în 

aplicare, pentru a realiza o implementare cuprinzătoare a tehnologiei 5G și pentru a 

maximiza impactul său economic în toate statele membre; subliniază că investițiile ar 

trebui susținute de un cadru normativ și de politici și nu ar trebui să fie întârziate de 

scheme publice mult prea ambițioase, care ar putea împiedica implementarea tehnologiei 

5G; constată că societățile au nevoie de mai multă securitate în ceea ce privește tehnologia 

care ar urma să fie inclusă și de reasigurarea că procesul coinvestițional se desfășoară 
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corect și deschis; 

9. invită Comisia să realizeze o analiză suplimentară în ceea ce privește cererea de 

tehnologie 5G, întrucât acest domeniu a fost insuficient cercetat și face obiectul unor 

diferențe de opinie considerabile; observă că principalul studiu al Comisiei referitor la 

această chestiune a fost realizat de o societate de consultanță pentru cercetare tehnologică; 

solicită, în special, consultări suplimentare cu mediul academic și cu investitorii în 

infrastructură, pentru a avea o imagine solidă cu privire la cererea viitoare de tehnologie 

5G; este de părere că Comisia ar trebui să realizeze și să publice o analiză de specialitate, 

care să reunească toate studiile disponibile cu privire la cererea de tehnologie 5G în 

Europa într-o singură lucrare de cercetare; recomandă Comisiei să instituie o evaluare 

anuală a progreselor, care să conțină recomandări pentru planul de acțiune privind 5G, și 

să informeze Parlamentul European cu privire la rezultatele acesteia; 

10. recomandă Comisiei să adopte o politică a neutralității tehnologice în ceea ce privește 

realizarea unei societăți a gigabiților; este de părere că alegerile în materie de tehnologie 

ar trebui să fie făcute în primul rând de participanții de pe piață, pentru a se asigura că 

acestea corespund realităților cererii; de asemenea, sprijină reglementarea simetrică, care 

nu inhibă capacitatea societăților noi sau mai mici de a intra pe piață; atrage atenția 

Comisiei asupra importanței proceselor de concurență transparente la fiecare nivel de 

dezvoltare și de punere în aplicare a tehnologiei 5G; 

11. este de părere că obiectivele ambițioase publicate de Comisie în septembrie 2016 nu vor fi 

atinse fără abilitarea statelor membre, a autorităților naționale de reglementare și a 

administrațiilor regionale și locale și fără colaborarea între toți acești actori; atrage atenția 

că avizul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul 

Comunicațiilor Electronice (OAREC) privind noul cadru pentru comunicațiile electronice 

evidențiază posibilitatea intensificării interferențelor la nivelul UE, al creșterii birocrației 

și al subminării independenței sale și solicită, prin urmare, o implementare eficientă; 

observă că, pentru a realiza o implementare coordonată a tehnologiei 5G în toate statele 

membre ale UE, este necesar să se aibă în vedere situațiile economice și geografice 

specifice fiecărei țări; ia act de reformele structurale propuse ale OAREC, care, potrivit 

avizului de la nivel înalt al organizației, ar putea-o transforma într-o agenție 

descentralizată a UE cu angajați permanenți care să conducă grupuri de lucru alcătuite din 

experți; ia act, de asemenea, de opinia OAREC privind posibilele noi drepturi de veto față 

de măsurile corective în materie de reglementare ale autorităților naționale de 

reglementare (ANR), precum și de propunerile Comisiei de a introduce acte de punere în 

aplicare în noul Cod, ceea ce va permite măsuri cu o abordare descendentă pentru 

soluționarea litigiilor transfrontaliere; este de părere că autoritățile naționale de 

reglementare sunt cele care dețin cea mai bună poziție pentru a concepe, a pune în aplicare 

și a revizui deciziile în materie de telecomunicații; este de părere că, până în prezent, 

OAREC a avut un rol proporțional care a asigurat armonizarea în Europa și că aceste 

reforme riscă să afecteze acest echilibru; 

12. reiterează importanța simplificării suplimentare la nivelul UE pentru realizarea noului 

cadru al comunicațiilor electronice; salută consolidarea a patru directive existente într-un 

cod unic al comunicațiilor; este de părere că simplificarea și clarificarea nu pot decât să 

ajute întreprinderile să investească; de asemenea, salută crearea unor noi reguli privind 

transparența, care vor asigura furnizarea către clienți a celor mai importante informații din 
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contract într-un document „simplificat”; îndeamnă statele membre și autoritățile locale și 

regionale să își asume rolul de lider privind înființarea de rețele 5G, într-un mod 

responsabil, favorabil incluziunii, care protejează drepturile consumatorilor;  

13. subliniază faptul că asistența financiară ar trebui să vizeze realizarea unei distribuții 

echilibrate din punct de vedere geografic, ținând cont de principiul coeziunii economice, 

sociale și teritoriale și de diferitele niveluri de dezvoltare a infrastructurii TIC; 

14. subliniază că accesul la serviciile electronice publice este important și că o infrastructură 

de comunicații modernă sprijină crearea de servicii și de aplicații utilizate de instituțiile 

din sectorul public, de întreprinderi și de public; subliniază cooperarea dintre centrele 

universitare și institutele de cercetare, care au potențialul de a deveni parteneri în 

dezvoltarea și punerea în aplicare a proiectelor de rețele 5G, maximizând, în același timp, 

sinergiile cu programul Orizont 2020; observă, de asemenea, că, deoarece vor fi necesare 

competențe noi și schimbări la nivelul educației, ar trebui să se asigure dimensiunea 

educațională a implementării dezvoltării 5G utilizându-se oportunitățile din cadrul 

Fondului social european; reafirmă nevoia de a facilita, inclusiv pentru vârstnici, 

incluziunea digitală și accesul la internet, acestea fiind elemente importante și în ceea ce 

privește cetățenia activă și incluziunea socială; 

15. salută securitatea pe care licențele pentru spectrul de frecvențe radio acordate pe 25 de ani 

o va conferi investitorilor, inclusiv acordul politic recent încheiat referitor la utilizarea 

bandei de 700 MHz pentru conexiunile mobile în banda largă; invită Comisia să își 

reexamineze abordarea în materie de armonizare, dat fiind faptul că o treime a spectrului 

care poate fi utilizat pentru rețeaua wireless de bandă largă rămâne nealocată; încurajează 

Comisia să aibă în vedere cooperarea pe plan internațional, cu scopul de a obține 

standarde globale armonizate pentru tehnologia 5G; invită Comisia să adapteze 

mecanismele de gestionare a spectrului la un mediu cu un înalt nivel tehnologic; crede în 

importanța centrală a disponibilității spectrului pentru implementarea de rețele 5G în 

Europa; recunoaște că există în continuare multă nesiguranță în domeniu cu privire la 

benzile de spectru care se vor utiliza în final pentru tehnologia 5G; constată că este posibil 

să existe o cerere considerabilă pentru spectrul 5G, așa cum există în prezent pentru 

spectrul 4G, ceea ce înseamnă că, pentru investitori, costurile vor crește probabil; 

16. atrage atenția Comisiei asupra chestiunilor legate de acoperirea rețelelor; observă că 

decalajul digital dintre anumite regiuni, în special între zonele rurale și cele urbane, este în 

continuare considerabil; observă că, din cauza poziției lor îndepărtate, este puțin probabil 

ca zonele rurale să resimtă aceleași beneficii din partea societății gigabiților ca în orașe, 

deoarece furnizarea serviciilor este fragmentată și nu este adaptată corespunzător nevoilor; 

își exprimă convingerea că este nevoie de ambiție și determinare în ceea ce privește 

societatea gigabiților și că ar trebui să se pună un accent principal pe asigurarea unei 

acoperiri 4G generalizate; solicită, de asemenea, dezvoltarea tehnologiei 5G pentru zonele 

rurale; își exprimă preocuparea cu privire la faptul că tehnologia 5G nu poate fi susținută 

în prezent, cu excepția zonelor dens populate, iar acest lucru ar putea crește și mai mult 

decalajul digital; este de părere că disponibilitatea universală a serviciilor de internet de 

înaltă performanță la nivel de gigabiți este esențială pentru a preîntâmpina un decalaj 

digital tot mai mare între zonele rurale și urbane și pentru a promova coeziunea socială, 

economică și teritorială în dimensiunea sa digitală; recunoaște faptul că zonele rurale riscă 

să fie lăsate în urmă, deoarece investițiile în zonele rurale necesită o proporție 
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semnificativ mai mare de investiții pe cap de locuitor; remarcă faptul că decalajul digital 

înseamnă că, în vreme ce 58 % din populația UE trăiește în zone rurale, îndepărtate sau 

montane, doar 25 % dintre acestea sunt acoperite de viteze de peste 30 mbps; recunoaște, 

prin urmare, că obiectivul Comisiei privind vitezele de descărcare de cel puțin 100 de 

Mbps până în 2025 pentru toate gospodăriile, atât rurale, cât și urbane, este unul foarte 

ambițios; 

17. reamintește faptul că discrepanțele semnificative dintre vitezele în bandă largă din zonele 

rurale și cele urbane din multe state membre reprezintă un grav dezavantaj pentru zonele 

rurale, unde sunt multe întreprinderi mici, microîntreprinderi și afaceri care depind de o 

conectivitate eficace, ceea ce pune în pericol viața socială, culturală și economică din 

comunitățile respective; salută inițiativa Comisiei Europene de a crea platforma 

participativă pentru conectivitatea în bandă largă în scopul de a asigura implicarea la nivel 

înalt a entităților publice și private, precum și a autorităților locale și regionale; 

18. remarcă faptul că regiunile ultraperiferice, periferice și insulare au beneficiat doar 

marginal de reglementările actuale; atrage atenția asupra necesității de a acorda o atenție 

deosebită zonelor îndepărtate, izolate, periferice, rurale și montane, precum și tuturor 

zonelor din UE care necesită sprijin public în vederea compensării lipsei de rentabilitate 

financiară pentru investitorii privați; insistă asupra faptului că toate regiunile UE ar trebui 

să beneficieze de avantajele societății gigabiților, care ar contribui semnificativ la 

competitivitatea regională, la accesul la investiții de înaltă tehnologie, precum și la 

facilitarea serviciilor publice și a oportunităților de afaceri; îndeamnă Comisia să 

transforme regiunile ultraperiferice (astfel cum sunt definite la articolul 349 din TFUE) 

într-o zonă majoră de implementare a proiectelor-pilot. 
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