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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia ar dori să mulţumească Senatului pentru opinia sa privind Propunerea de 
regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1316/2013 şi (UE) nr. 283/2014 în ceea ce priveşte promovarea conectivităţii la 
internet în comunităţile locale [COM(2016) 589 final].

Această propunere face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri politice şi de 
reglementare ambiţioase - aşa-numitul „pachet privind conectivitatea” - menit să 
promoveze conectivitatea necesară la internet pe tot cuprinsul pieţei unice digitale, în 
vederea construirii unei societăţi europene a gigabiţilor până în 2025.

Prin iniţiativa WIFI4EU, Comisia propune sprijinirea autorităţilor locale interesate în 
furnizarea de conexiuni Wi-Fi gratuite cetăţenilor lor, de exemplu, în interiorul şi în jurul 
clădirilor publice, al centrelor de sănătate, al parcurilor sau al pieţelor. Aceste puncte de 
acces vor oferi tuturor cetăţenilor europeni o idee asupra a ceea ce le va aduce viitorul în 
materie de conectivitate şi o platformă pentru a ajuta autorităţile locale să pună la dispoziţia 
publicului servicii digitale inovatoare. Comisia intenţionează, de asemenea, să introducă 
funcţionalităţi care să permită oricărui cetăţean care s-a înregistrat într-un hotspot 
WÍFÍ4EU să se poată conecta la orice alt hotspot WÏFÎ4EU din Europa.

Comisia îşi exprimă satisfacţia cu privire la faptul că Senatul este de părere că acţiunea la 
nivelul UE, astfel cum se prevede în propunere, va contribui la accelerarea investiţiilor în 
reţelele transeuropene şi la mobilizarea finanţării publice şi private pentru conectivitate în 
Europa, în conformitate cu principiile interoperabilităţii, durabilităţii şi infrastructurilor 
adaptate exigenţelor viitorului.

Discuţiile dintre Comisie şi colegiuitorii europeni referitoare la propunere sunt în curs, iar 
Comisia îşi păstrează speranţa că se va ajunge la un acord în viitorul apropiat, astfel încât 
sistemul să poată deveni operaţional în cursul anului următor.
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Comisia sprijină pe deplin abordarea integrată şi proactivă a României în vederea 
dezvoltăm infrastructurii digitale, astfel cum a fost exprimată, printre altele, în cadrul 
Planului naţional de dezvoltare a reţelei de generaţie următoare şi încurajează sinergiile 
dintre acest plan şi iniţiativa WiFMEU.

Comisia aşteaptă cu interes continuarea în viitor a dialogului politic cu Senatul.

Cu deosebită consideraţie,

%
Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte Vicepreşedinte


