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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Ponieważ transport wkracza w nową erę, lokalne władze będą musiały sprostać prawdziwym 

wyzwaniom polegającym nie na powielaniu istniejących rozwiązań, lecz na znalezieniu 

sposobów na poprawę jakości usług dotyczących potrzeb obywateli w zakresie mobilności w 

czasie rzeczywistym. Digitalizacja wnosi istotne zmiany strukturalne do systemów transportu, 

natomiast społeczności zaczynają obecnie zwracać się w kierunku innych aspektów, takich 

jak dane i informacje dotyczące podróży, planowanie sieci, sprzedaż biletów lub jakość usług, 

opartych na nowej, ukierunkowanej na użytkownika filozofii. 

W tym kontekście wniosek Komisji w sprawie bezpłatnej lokalnej łączności bezprzewodowej 

w centrum życia publicznego jest niezbędny i pojawia się w odpowiednim czasie, niosąc ze 

sobą nowe szanse dla usługodawców na poprawę jakości świadczonych przez nich usług. 

Wniosek oferuje również mechanizm, w ramach którego sektory publiczny i prywatny mogą 

otwarcie i skutecznie współpracować, zgodnie z zasadami współpracy oraz z zachowaniem 

nadrzędnego celu poprawy jakości usług. 

Jeżeli chodzi o urbanistów i władze publiczne odpowiedzialne za transport, utworzenie 

bezpłatnych punktów dostępu do Wi-Fi pomoże lepiej zrozumieć obecne modele mobilności, 

zwłaszcza tam, gdzie tradycyjne narzędzia, takie jak statystyki, mogą okazać się nieskuteczne. 

Zebrane dane zostaną wykorzystane do oceny obecnych strategii politycznych i usług, 

zapewnienia opinii zwrotnej w czasie rzeczywistym dotyczącej preferowanych przez 

obywateli środków podróży, a także wsparcia ukierunkowanych inwestycji. Ponadto władze 

będą w stanie budować bezpieczniejsze drogi, optymalizować szlaki transportowe, obniżać 

koszty infrastruktury i ograniczać dyskomfort wynikający z zatorów komunikacyjnych i 

zanieczyszczeń. 

Dla konsumentów bezpłatne punkty dostępu do Wi-Fi będą oznaczać wyższy stopień 

łączności i elastyczności, ponieważ będą oni mogli lepiej wykorzystywać swój czas, a także 

korzystać z szerszej gamy usług w zakresie transportu publicznego. Jednocześnie dla turystów 

program WiFi4EU oznaczałby zwiększony dostęp do sieci oraz do informacji w miejscu, do 

którego się udają. 

Ten ambitny wniosek przedłożony przez Komisję Europejską musi jednak zostać wsparty 

przepisami, które zapewnią jasne kryteria wyboru beneficjentów, a także ciągłość 

wykraczającą poza proponowany cykl realizacji projektów. Ponadto istotne jest także, aby 

fundusze przyznane na uruchomienie hotspotów nie tylko zwiększały widoczność działań UE, 

lecz także przyczyniały się do zaspokajania prawdziwych potrzeb w zakresie łączności. 

Sprawozdawczyni ogólnie opowiada się za poparciem wniosku Komisji, z uwzględnieniem 

zmiany, zgodnie z którą inicjatywa zostałaby rozszerzona na usługi transportu lokalnego i 

atrakcje turystyczne. Zwiększyłoby to wydajność transportu dla społeczności, a jednocześnie 

pozwoliłoby oferować konsumentom wysokiej jakości usługi. Z uwagi na brak badania 

skutków oraz mając na uwadze niewielkie fundusze dostępne na ten cel, sprawozdawczyni 

zaleca jednak, by Komisja ustanowiła jasne kryteria wyboru społeczności, które skorzystają z 

tej inicjatywy, a także by zapewniła szczegółową kontrolę wszystkich projektów zgłaszanych 

do sfinansowania. 
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POPRAWKI 

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 

Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 

poprawek: 

Poprawka   1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Wśród środków mających na celu 

wspieranie europejskiej wizji łączności w 

komunikacie tym propaguje się tworzenie 

lokalnych punktów dostępu 

bezprzewodowego poprzez uproszczenie 

procedur planowania i zmniejszenie 

przeszkód regulacyjnych. Takie punkty 

dostępu, w tym mające charakter 

pomocniczy w stosunku do świadczenia 

usług publicznych lub niekomercyjnych, 

mogą w znacznym stopniu przyczynić się 

do polepszenia istniejących 

bezprzewodowych sieci łączności i 

tworzenia ich nowych generacji, ułatwiając 

zagęszczenie sieci łączności zgodnie ze 

zmieniającymi się potrzebami. 

(2) Wśród środków mających na celu 

wspieranie europejskiej wizji łączności w 

komunikacie tym propaguje się tworzenie 

lokalnych punktów dostępu 

bezprzewodowego poprzez uproszczenie 

procedur planowania i zmniejszenie 

przeszkód regulacyjnych. Takie punkty 

dostępu, w tym mające charakter 

pomocniczy w stosunku do świadczenia 

usług publicznych lub niekomercyjnych, 

mogą w znacznym stopniu przyczynić się 

do polepszenia istniejących 

bezprzewodowych sieci łączności i 

tworzenia ich nowych generacji, ułatwiając 

zagęszczenie sieci łączności zgodnie ze 

zmieniającymi się potrzebami. Te punkty 

dostępu można włączyć do sieci o zasięgu 

europejskim z jednolitym systemem 

uwierzytelnienia zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791a. 

 _________________ 

 1a. Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 

s. 1). 
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Poprawka   2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) Polityka UE, która ma na celu 

propagowanie infrastruktury internetowej 

i efektywnego wykorzystania 

częstotliwości bezprzewodowej oraz dąży 

do poprawy łączności obywateli 

europejskich, umożliwiając łatwiejszy 

dostęp do internetu, powinna wspierać 

koncepcję „internetu rzeczy”, ze 

szczególnym uwzględnieniem jego 

potencjału w zakresie wzrostu, innowacji, 

udoskonalonych aplikacji i usług 

związanych z systemami transportu 

publicznego. 

 

Poprawka   3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W następstwie komunikatu 

określającego europejską wizję internetu 

na jednolitym rynku cyfrowym oraz w celu 

promowania włączenia cyfrowego Unia 

powinna wspierać, poprzez ukierunkowane 

wsparcie, zapewnienie bezpłatnej lokalnej 

łączności bezprzewodowej w ośrodkach 

lokalnego życia społecznego, w tym w 

przestrzeniach zewnętrznych dostępnych 

publicznie. Takie wsparcie nie jest jeszcze 

objęte rozporządzeniami (UE) nr 

1316/201315 i (UE) nr 283/201416. 

(3) W następstwie komunikatu 

określającego europejską wizję internetu 

na jednolitym rynku cyfrowym oraz w celu 

promowania włączenia cyfrowego Unia 

powinna wspierać, poprzez ukierunkowane 

wsparcie, zapewnienie bezpłatnej, 

bezpiecznej i nieograniczonej lokalnej 

łączności bezprzewodowej w ośrodkach 

lokalnego życia społecznego, w tym w 

przestrzeniach zewnętrznych dostępnych 

publicznie, a także w obiektach i 

pojazdach transportu publicznego. Takie 

wsparcie nie jest jeszcze objęte 

rozporządzeniami (UE) nr 1316/201315 i 

(UE) nr 283/201416. 

_________________ _________________ 

15Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z 

15Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z 
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dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 

instrument „Łącząc Europę”, zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz 

uchylające rozporządzenia (WE) nr 

680/2007 i (WE) nr 67/2010, Dz.U. L 348 

z 20.12.2013, s. 129, zmienione ostatnio 

przez rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z 

dnia 25 czerwca 2015 r., Dz.U. L 169 z 

1.7.2015, s. 1. 

dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 

instrument „Łącząc Europę”, zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz 

uchylające rozporządzenia (WE) nr 

680/2007 i (WE) nr 67/2010, Dz.U. L 348 

z 20.12.2013, s. 129, zmienione ostatnio 

przez rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z 

dnia 25 czerwca 2015 r., Dz.U. L 169 z 

1.7.2015, s. 1. 

16Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 283/2014 z 

dnia 11 marca 2014 r. w sprawie 

wytycznych dotyczących sieci 

transeuropejskich w dziedzinie 

infrastruktury telekomunikacyjnej, 

uchylające decyzję nr 1336/97/WE, Dz.U. 

L 86 z 21.3.2014, s. 14. 

16Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 283/2014 z 

dnia 11 marca 2014 r. w sprawie 

wytycznych dotyczących sieci 

transeuropejskich w dziedzinie 

infrastruktury telekomunikacyjnej, 

uchylające decyzję nr 1336/97/WE, Dz.U. 

L 86 z 21.3.2014, s. 14. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Tego rodzaju wsparcie powinno 

zachęcać podmioty realizujące zadania 

publiczne, takie jak organy publiczne i 

dostawcy usług publicznych, do 

udostępniania bezpłatnej lokalnej łączności 

bezprzewodowej jako usługi pomocniczej 

w stosunku do ich zadania publicznego, 

aby umożliwić społecznościom lokalnym 

czerpania korzyści płynących z bardzo 

szybkich łączy szerokopasmowych w 

ośrodkach życia społecznego. Do 

podmiotów tych mogłyby należeć organy 

gminne oraz inne lokalne organy 

publiczne, biblioteki i szpitale. 

(4) Tego rodzaju wsparcie powinno 

zachęcać podmioty realizujące zadania 

publiczne, a zwłaszcza zadania lokalne i 

regionalne, takie jak organy publiczne i 

dostawcy usług publicznych, do 

udostępniania bezpłatnej i nieograniczonej 

lokalnej łączności bezprzewodowej jako 

usługi pomocniczej w stosunku do ich 

zadania publicznego, aby umożliwić 

społecznościom lokalnym czerpania 

korzyści płynących z bardzo szybkich 

łączy szerokopasmowych w ośrodkach 

życia społecznego. Do podmiotów tych 

mogłyby należeć organy gminne oraz inne 

lokalne organy publiczne, biblioteki i 

szpitale, ośrodki zdrowia, szkoły, domy 

spokojnej starości, domy dziecka, 

podmioty świadczące usługi transportu 

publicznego oraz infrastruktura, np. 

stacje lub terminale, podmioty świadczące 

usługi turystyczne i inne podmioty o 
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szczególnym znaczeniu dla społeczności 

lokalnej i jej mieszkańców. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Lokalna łączność bezprzewodowa 

powinna zostać uznana za bezpłatną, jeżeli 

jest świadczona bez odpowiedniego 

wynagrodzenia, zarówno w postaci 

bezpośrednich płatności, jak i w postaci 

innych opłat, w tym między innymi reklam 

lub udostępniania danych osobowych. 

(5) Lokalną łączność bezprzewodową 

należy uznać za bezpłatną i 

nieograniczoną tylko wówczas, gdy jest 

świadczona bez odpowiedniego 

wynagrodzenia, zarówno w postaci 

bezpośrednich płatności, jak i w postaci 

innych opłat, w tym między innymi reklam 

lub udostępniania danych osobowych. 

 

Poprawka   6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) W celu zagwarantowania 

powodzenia tej inicjatywy oraz 

widoczności działań Unii Europejskiej w 

tej dziedzinie Komisja musi zapewnić, aby 

podmioty wdrażające projekty za 

pośrednictwem tej inicjatywy, a także 

użytkownicy otrzymywali jak najwięcej 

informacji na temat dostępności tych 

usług, a także musi podkreślać fakt, że 

finansowanie pochodzi z UE. 

 

Poprawka   7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Ze względu na szczególny cel 

niniejszej interwencji oraz jej 

(6) Ze względu na szczególny cel 

niniejszej interwencji oraz jej 
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ukierunkowanie na lokalne potrzeby, 

należy ją uznać za odrębny projekt będący 

przedmiotem wspólnego zainteresowania 

w sektorze telekomunikacyjnym w 

rozumieniu rozporządzeń (UE) nr 

1316/2013 i (UE) nr 283/2014. 

ukierunkowanie na lokalne potrzeby, w 

szczególności na obszarach mniej 

rozwiniętych lub o większym 

zapotrzebowaniu na łączność, należy ją 

uznać za odrębny projekt będący 

przedmiotem wspólnego zainteresowania 

w sektorze telekomunikacyjnym w 

rozumieniu rozporządzeń (UE) nr 

1316/2013 i (UE) nr 283/2014. 

 

Poprawka   8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Biorąc pod uwagę niekomercyjny 

charakter niniejszej interwencji i małą 

skalę poszczególnych projektów, 

obciążenia administracyjne powinny zostać 

ograniczone do minimum. W związku z 

tym interwencja powinna zostać wdrożona 

z wykorzystaniem najbardziej 

odpowiednich form pomocy finansowej, w 

szczególności dotacji, dostępnych w 

ramach rozporządzenia finansowego 

obecnie lub w przyszłości. Niniejsza 

interwencja nie powinna być finansowana 

z wykorzystaniem instrumentów 

finansowych. 

(8) Biorąc pod uwagę niekomercyjny 

charakter niniejszej interwencji i małą 

skalę poszczególnych projektów, 

obciążenia administracyjne powinny zostać 

ograniczone do minimum. Należy to 

uczynić poprzez uproszczenie procesu 

planowania i złagodzenie obowiązków 

regulacyjnych. W związku z tym 

interwencja powinna zostać wdrożona z 

wykorzystaniem najbardziej odpowiednich 

form pomocy finansowej, w szczególności 

dotacji, dostępnych w ramach 

rozporządzenia finansowego obecnie lub w 

przyszłości. Niniejsza interwencja nie 

powinna być finansowana z 

wykorzystaniem instrumentów 

finansowych. 

 

Poprawka   9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Z uwagi na ograniczony zasięg 

poszczególnych lokalnych punktów 

dostępu bezprzewodowego oraz niewielką 

wartość poszczególnych projektów 

objętych działaniem, punkty dostępu 

(9) Z uwagi na ograniczony zasięg 

poszczególnych lokalnych punktów 

dostępu bezprzewodowego oraz niewielką 

wartość poszczególnych projektów 

objętych działaniem, punkty dostępu 
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korzystające z pomocy finansowej na mocy 

niniejszego rozporządzenia nie powinny 

stanowić konkurencji dla ofert 

handlowych. W celu dodatkowego 

zagwarantowania, że taka pomoc 

finansowa nie będzie nadmiernie zakłócać 

konkurencji, wypierać inwestycji 

prywatnych ani zniechęcać prywatnych 

operatorów do inwestowania, interwencja 

powinna być ograniczona do projektów, 

które nie powielają na tym samym 

obszarze już istniejących prywatnych lub 

publicznych ofert o podobnych cechach. 

Nie powinno to jednak wykluczać 

dodatkowego wsparcia dla tworzenia 

przedmiotowych punktów w ramach 

niniejszej inicjatywy z publicznych lub 

prywatnych źródeł finansowania. 

korzystające z pomocy finansowej na mocy 

niniejszego rozporządzenia nie powinny 

stanowić konkurencji dla ofert 

handlowych. W celu dodatkowego 

zagwarantowania, że taka pomoc 

finansowa nie będzie nadmiernie zakłócać 

konkurencji, wypierać inwestycji 

prywatnych ani zniechęcać prywatnych 

operatorów do inwestowania, interwencja 

powinna być ograniczona do projektów, 

które nie powielają na tym samym 

obszarze już istniejących prywatnych lub 

publicznych ofert. Nie powinno to jednak 

wykluczać dodatkowego wsparcia dla 

tworzenia przedmiotowych punktów w 

ramach niniejszej inicjatywy z publicznych 

lub prywatnych źródeł finansowania. 

Program ten powinien być kompatybilny z 

krajowymi i regionalnymi programami 

operacyjnymi, zwłaszcza z programami 

finansowanymi w ramach EFRR, a także 

powinien je uzupełniać, tworząc między 

nimi synergię. 

 

Poprawka   10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Aby zagwarantować szybkie 

zapewnienie łączności zgodnej z 

niniejszym rozporządzeniem, pomocy 

finansowej należy udzielić z jak 

najszerszym wykorzystaniem narzędzi 

internetowych umożliwiających szybkie 

składanie i rozpatrywanie wniosków oraz 

wspieranie tworzenia, kontroli i 

monitorowania lokalnych punktów dostępu 

bezprzewodowego. 

(10) Aby zagwarantować szybkie 

zapewnienie łączności zgodnej z 

niniejszym rozporządzeniem, pomocy 

finansowej należy udzielić za 

pośrednictwem uproszczonych procedur 

administracyjnych, z jak najszerszym 

wykorzystaniem standardowych 

dokumentów oraz narzędzi internetowych i 

innych tradycyjnych narzędzi 
umożliwiających szybkie składanie i 

rozpatrywanie wniosków oraz wspieranie 

tworzenia, kontroli i monitorowania 

lokalnych punktów dostępu 

bezprzewodowego. 

 

Poprawka   11 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Biorąc pod uwagę potrzeby 

łączności internetowej w Unii oraz 

konieczność wspierania sieci dostępu, 

które mogą zapewnić w całej UE 

korzystanie z internetu za pośrednictwem 

bardzo szybkich usług szerokopasmowych, 

należy dążyć do tego, by pomoc finansowa 

przyznawana była w sposób równomierny 

pod względem geograficznym. 

(11) Biorąc pod uwagę potrzeby 

łączności internetowej w Unii oraz 

konieczność wspierania sieci dostępu, 

które mogą zapewnić w całej UE 

korzystanie z internetu za pośrednictwem 

usług szerokopasmowych o bardzo dużej 

przepustowości zgodnie z definicją 

zawartą w komunikacie Komisji z dnia 14 

września 2016 r. pt. „Łączność dla 

konkurencyjnego jednolitego rynku 

cyfrowego: w kierunku europejskiego 

społeczeństwa gigabitowego”, w którym 

ustanowiono cel zapewnienia we 

wszystkich gospodarstwach domowych w 

Europie dostępu do internetu o 

przepustowości co najmniej 100 Mb/s do 

roku 2025, należy dążyć do tego, by 

pomoc finansowa przyznawana była w 

sposób równomierny pod względem 

regionalnym, w tym na obszarach 

oddalonych i transgranicznych, gdzie 

często brak jest prywatnego zasięgu sieci, 

promując zasadę powszechnego dostępu 

obywateli do korzyści płynących z rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego, ze 

szczególnym uwzględnieniem obszarów 

wiejskich, peryferyjnych, wysp, a także 

obszarów granicznych i górskich. 

 

Poprawka   12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11a) Zgodnie z art. 349 TFUE w 

zrównoważonym geograficznie przydziale 

środków należy uwzględniać specyficzne 

środki na rzecz regionów najbardziej 

oddalonych, biorąc pod uwagę ich 

oddalenie i koszty związane z dostępem do 

internetu i bardzo szybkich usług 
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szerokopasmowych. 

 

 

Poprawka   13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11b) Biorąc pod uwagę potrzeby w 

zakresie łączności w Unii Europejskiej, 

Komisja powinna koniecznie opracować 

długoterminową strategię rozwoju stref 

łączności bezprzewodowej 

gwarantujących kontynuację programu 

także po upływie proponowanych trzech 

lat, zapewniając jednocześnie, aby nie 

doszło do komercyjnego wykorzystania 

udostępnionej infrastruktury po 

zakończeniu okresu finansowania oraz 

aby projekty obejmujące okres krótszy niż 

trzy lata nie były akceptowane. 

 

Poprawka   14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 c (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11c) Ponadto ze względu na 

niekomercyjny charakter interwencji 

Komisja i państwa członkowskie powinny 

zadbać o to, by utworzona infrastruktura 

nie była wykorzystywana w sposób 

komercyjny po zakończeniu okresu 

finansowania. 

 

Poprawka   15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – ustęp 2 – litera b 

Rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 

Artykuł 7 – ustęp 4 – litera c 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) działania w zakresie zapewniania 

bezpłatnej lokalnej łączności 

bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego 

życia społecznego są finansowane za 

pomocą dotacji lub poprzez formy pomocy 

finansowej inne niż instrumenty finansowe. 

c) działania w zakresie zapewniania 

bezpłatnej, nieograniczonej i bezpiecznej 

lokalnej łączności bezprzewodowej w 

ośrodkach lokalnego życia społecznego są 

finansowane za pomocą dotacji lub 

poprzez formy pomocy finansowej inne niż 

instrumenty finansowe. 

 

Poprawka   16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – ustęp 4 

Rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 

Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Działania w zakresie zapewniania 

bezpłatnej lokalnej łączności 

bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego 

życia społecznego są finansowane przez 

unijną pomoc finansową w wysokości do 

100 % kosztów kwalifikowalnych, bez 

uszczerbku dla zasady współfinansowania. 

Działania w zakresie zapewniania 

bezpłatnej i bezpiecznej lokalnej łączności 

bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego 

życia społecznego są finansowane przez 

unijną pomoc finansową w wysokości do 

100 % kosztów kwalifikowalnych, bez 

uszczerbku dla zasady współfinansowania. 

(Istotne znaczenie ma ochrona danych, zatem połączenie internetowe musi być nie tylko 

bezpłatne, ale i bezpieczne) 

 

Poprawka   17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 1 

Rozporządzenie (UE) nr 283/2014 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera h 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

h) „lokalny punkt dostępu 

bezprzewodowego” oznacza niewielkie 

urządzenie o niskiej mocy dysponujące 

małym zasięgiem, wykorzystujące na 

zasadzie niewyłączności widmo radiowe, 

dla którego warunki dostępności i 

efektywnego wykorzystania 

h) „lokalny punkt dostępu 

bezprzewodowego” oznacza niewielkie 

urządzenie o niskiej mocy dysponujące 

małym zasięgiem, wykorzystujące na 

zasadzie niewyłączności widmo radiowe, 

dla którego warunki dostępności i 

efektywnego wykorzystania 
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zharmonizowano na poziomie unijnym 

oraz które pozwala użytkownikom uzyskać 

bezprzewodowy dostęp do sieci łączności 

elektronicznej. 

zharmonizowano na poziomie unijnym 

oraz które pozwala użytkownikom 

nieodpłatnie uzyskać lokalny 

bezprzewodowy dostęp do sieci łączności 

elektronicznej. 

 

Poprawka   18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 2 

Rozporządzenie (UE) nr 283/2014 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) wspierają zapewnianie bezpłatnej 

lokalnej łączności bezprzewodowej w 

ośrodkach lokalnego życia społecznego. 

c) wspierają zapewnianie bezpłatnej i 

bezpiecznej lokalnej łączności 

bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego 

życia społecznego, gwarantującej 

przepustowość wynoszącą co najmniej 100 

Mb/s lub, domyślnie, maksymalną 

prędkość dostępną na rynku i obejmującej 

także usługi związane ze zrównoważoną 

mobilnością. 

 

Poprawka   19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – ustep 3 – litera b 

Rozporządzenie (UE) nr 283/2014 

Artykuł 5 – ustęp 5 a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5a. Działanie przyczyniające się do 

realizacji projektów będących 

przedmiotem wspólnego zainteresowania 

w zakresie zapewniania bezpłatnej lokalnej 

łączności bezprzewodowej w ośrodkach 

lokalnego życia społecznego uzyskuje 

wsparcie w postaci: 

5a. Działanie przyczyniające się do 

realizacji projektów będących 

przedmiotem wspólnego zainteresowania 

w zakresie zapewniania bezpłatnej i 

bezpiecznej lokalnej łączności 

bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego 

życia społecznego uzyskuje wsparcie w 

postaci: 

 

Poprawka   20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 4 

Rozporządzenie (UE) nr 283/2014 

Artykuł 6 – ustęp 8 a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8a. Działania przyczyniające się do 

realizacji projektów będących 

przedmiotem wspólnego zainteresowania 

w zakresie zapewniania bezpłatnej lokalnej 

łączności bezprzewodowej w ośrodkach 

lokalnego życia społecznego muszą 

spełniać warunki określone w sekcji 4 

załącznika. 

8a. Działania przyczyniające się do 

realizacji projektów będących 

przedmiotem wspólnego zainteresowania 

w zakresie zapewniania bezpłatnej i 

bezpiecznej lokalnej łączności 

bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego 

życia społecznego muszą spełniać warunki 

określone w sekcji 4 załącznika. 

 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 6 

Rozporządzenie (UE) nr 283/2014 

Załącznik – sekcja 4 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Działania mające na celu zapewnienie 

bezpłatnej lokalnej łączności 

bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego 

życia społecznego, w tym w przestrzeniach 

zewnętrznych dostępnych publicznie, które 

odgrywają istotną rolę w publicznym życiu 

społeczności lokalnej, kwalifikują się do 

otrzymania pomocy finansowej. 

Działania mające na celu zapewnienie 

bezpłatnej i bezpiecznej lokalnej łączności 

bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego 

życia społecznego, w tym w przestrzeniach 

zewnętrznych dostępnych publicznie, które 

odgrywają istotną rolę w publicznym życiu 

społeczności lokalnej, a także w środkach 

transportu publicznego i atrakcjach 

turystycznych, kwalifikują się do 

otrzymania pomocy finansowej. 

 

 

Poprawka   22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 6 

Rozporządzenie (UE) nr 283/2014 

Załącznik – sekcja 4 – ustęp 1 – akapit 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Pomoc finansowa jest udostępniana 

podmiotom realizującym zadania 

publiczne, takim jak władze lokalne i 

dostawcy usług publicznych, w celu 

zapewnienia bezpłatnej lokalnej łączności 

bezprzewodowej poprzez stworzenie 

lokalnych punktów dostępu 

bezprzewodowego. 

Pomoc finansowa jest udostępniana 

podmiotom realizującym zadania 

publiczne, takim jak władze lokalne i 

dostawcy usług publicznych, w celu 

zapewnienia bezpłatnej i bezpiecznej 

lokalnej łączności bezprzewodowej 

poprzez stworzenie lokalnych punktów 

dostępu bezprzewodowego lub jej 

połączenie z wprowadzeniem usług 

transportu publicznego. 

 

Poprawka   23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 6 

Rozporządzenie (UE) nr 283/2014 

Załącznik – sekcja 4 – ustęp 1 – akapit 3 – punkt 2 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) jest bezpłatny, łatwo dostępny i 

wykorzystuje najnowocześniejsze 

urządzenia; oraz 

a) jest bezpłatny, bezpieczny, łatwo 

dostępny i wykorzystuje 

najnowocześniejsze urządzenia; oraz 

 

 

Poprawka   24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 6 

Rozporządzenie (UE) nr 283/2014 

Załącznik – sekcja 4 – ustęp 1 – akapit 3 – punkt 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a) zachęcają do lepszej integracji 

społeczności lokalnych na jednolitym 

rynku cyfrowym i pobudzenia rozwoju 

innowacyjnych usług i aplikacji 

cyfrowych, oferowanych przez lokalne 

MŚP oraz przedsiębiorstwa transportowe i 

turystyczne; 

 

Poprawka   25 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 6 

Rozporządzenie (UE) nr 283/2014 

Załącznik – sekcja 4 – ustęp 1 – akapit 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Projekty powielające na tym samym 

obszarze już istniejące prywatne lub 

publiczne oferty o podobnych cechach nie 

są objęte pomocą finansową. 

Projekty powielające na tym samym 

obszarze już istniejące prywatne lub 

publiczne oferty o podobnych cechach lub 

dublujące się z nimi nie są objęte pomocą 

finansową. Lokalne punkty dostępu do 

bezprzewodowego internetu finansowane 

na podstawie niniejszego rozporządzenia 

obejmują głównie przestrzenie publiczne. 

 

Poprawka   26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 6 

Rozporządzenie (UE) nr 283/2014 

Załącznik – sekcja 4 – ustęp 1 – akapit 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dostępne środki przydzielone zostają w 

sposób równomierny pod względem 

geograficznym i zgodnie z zasadą „kto 

pierwszy ten lepszy” projektom 

spełniającym powyższe warunki na 

podstawie otrzymanych wniosków. 

Dostępne środki przydzielone zostają 

wszystkim państwom członkowskim w 

sposób równomierny pod względem 

geograficznym, ze szczególnym 

uwzględnieniem wysp, regionów 

najbardziej oddalonych (o których mowa 

w art. 349 TFUE), górskich i 

transgranicznych, a także mniejszych i 

słabiej rozwiniętych lokalnych 

społeczności, na projekty spełniające 
powyższe warunki na podstawie 

otrzymanych wniosków. 
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