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8.3.2018 A8-0048/116 

Poprawka  116 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. 

2017/2052(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 85 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

85. wzywa Komisję do promowania 

inwestycji w rozwój technologii nowej 

generacji i promowania ich wdrażania; 

podkreśla znaczenie zapewnienia środków 

finansowych na ukończenie budowy 

jednolitego rynku cyfrowego poprzez 

pełne wykorzystanie widma radiowego, 

zapewnienie modernizacji sieci 

stacjonarnej i dogęszczenie sieci 

komórkowej, wspieranie wdrożenia sieci 

5G i łączności gigabitowej oraz przez 

poczynienie dalszych postępów w zakresie 

harmonizacji przepisów UE dotyczących 

telekomunikacji w celu stworzenia 

odpowiednich ram regulacyjnych dla 

poprawy łączności internetowej w całej 

Unii; podkreśla, że instrument „Łącząc 

Europę – Telekomunikacja” powinien w 

dalszym ciągu wspierać infrastrukturę 

usług cyfrowych i szybkich sieci 

szerokopasmowe poprzez umożliwienie ich 

dostępności, w tym w regionach 

oddalonych i na obszarach wiejskich, oraz 

poprzez poprawę umiejętności 

informatycznych, wzajemnych połączeń i 

interoperacyjności; podkreśla, że należy 

wspierać cyfrową transformację 

europejskiej gospodarki i społeczeństwa 

oraz inwestować w najważniejsze 

technologie, takie jak duże zbiory danych, 

sztuczna inteligencja lub komputery o 

85. wzywa Komisję do promowania 

inwestycji w rozwój technologii nowej 

generacji i promowania ich wdrażania; 

podkreśla znaczenie zapewnienia środków 

finansowych na modernizację sieci 

stacjonarnej i dogęszczenie sieci 

komórkowej, wspieranie wdrożenia sieci 

5G i łączności gigabitowej oraz 

poczynienie dalszych postępów w zakresie 

harmonizacji przepisów UE dotyczących 

telekomunikacji w celu stworzenia 

odpowiednich ram regulacyjnych dla 

poprawy łączności internetowej w całej 

Unii; podkreśla, że instrument „Łącząc 

Europę – Telekomunikacja” powinien w 

dalszym ciągu wspierać infrastrukturę 

usług cyfrowych i szybkich sieci 

szerokopasmowe poprzez umożliwienie ich 

dostępności, w tym w regionach 

oddalonych i na obszarach wiejskich, oraz 

poprzez poprawę umiejętności 

informatycznych, wzajemnych połączeń i 

interoperacyjności; podkreśla, że należy 

wspierać cyfrową transformację 

europejskiej gospodarki i społeczeństwa 

oraz inwestować w najważniejsze 

technologie, takie jak duże zbiory danych, 

sztuczna inteligencja lub komputery o 

wysokiej wydajności, w infrastrukturę i 

umiejętności informatyczne, aby 

zwiększyć konkurencyjność UE i poprawić 
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wysokiej wydajności, w infrastrukturę i 

umiejętności informatyczne, aby 

zwiększyć konkurencyjność UE i poprawić 

jakość życia Europejczyków; 

jakość życia Europejczyków; 

Or. en 
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Poprawka  117 

Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. 

2017/2052(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 89 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  89a. podkreśla, że polityka spójności to 

kluczowe narzędzie Unii Europejskiej 

służące wyrażaniu jej solidarności jako 

jednej z fundamentalnych zasad Unii 

przez dążenie do realizacji zapisanego w 

Traktacie celu promowania harmonijnego 

rozwoju całej Unii, co prowadzi do 

wzmocnienia jej spójności gospodarczej, 

społecznej i terytorialnej w duchu 

solidarności oraz z myślą o wspieraniu 

wzrostu gospodarczego i zmniejszaniu 

zacofania regionów najmniej 

uprzywilejowanych; 

Or. en 

 

 


