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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Przedmiotowy wniosek dotyczący rozporządzenia zawiera, w ramach mechanizmu „Łącząc 
Europę” stanowiącego nieodłączną część strategii „Europa 2020”, szereg wytycznych 
odnoszących się do celów i priorytetów w zakresie sieci szerokopasmowych oraz 
infrastruktury dla usług cyfrowych w dziedzinie telekomunikacji.

W rozporządzeniu określa się projekty o wspólnym znaczeniu dla upowszechniania sieci 
szerokopasmowych, a także infrastrukturę dla usług cyfrowych, mającą na celu poprawę 
konkurencyjności gospodarki europejskiej, propagowanie wzajemnych połączeń oraz 
interoperacyjności sieci krajowych, wspieranie rozwoju jednolitego rynku usług cyfrowych, a 
także przyczynienie się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i do ochrony 
środowiska.

Stworzenie transgranicznego dostępu do interoperacyjnej infrastruktury cyfrowych usług 
publicznych to obszar, do którego Unia Europejska może wnieść dużą wartość dodaną. Tego 
rodzaju usługi elektronicznej administracji publicznej zakładają świadczenie usług 
transgranicznej opieki zdrowotnej online, która jest przedmiotem szczególnego 
zainteresowania Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności.

Powstanie interoperacyjnych transgranicznych usług opieki zdrowotnej online umożliwiłoby 
interakcję między obywatelami a podmiotami medycznymi, a także przekazywanie danych 
między instytucjami poprzez dostęp do elektronicznej dokumentacji zdrowotnej i 
elektronicznego wystawiania recept, jak również do zdalnych usług medycznych i opieki w 
domu. Opieka zdrowotna online przyczyniłaby się do poprawy bezpieczeństwa pacjentów, a 
także do zmniejszenia kosztów medycznych oraz modernizacji i polepszenia skuteczności 
krajowych systemów opieki zdrowotnej. 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej popiera wniosek Komisji i podziela wyrażone w nim 
stanowisko, proponując jednocześnie pewne zmiany mające na celu uczynienie bardziej 
skutecznymi projektów o wspólnym znaczeniu w obszarze elektronicznej administracji 
publicznej.

W dziedzinie interoperacyjnych transgranicznych usług opieki zdrowotnej online powinno się 
przewidzieć zwłaszcza przyjęcie jednolitej normy dotyczącej prezentowania danych i 
dokumentów elektronicznych przez struktury zdrowotne i szpitalne, np. przez przyjęcie 
wspólnych dla państw członkowskich kodów, jednoznacznie identyfikujących poszczególne 
usługi zdrowotne. Ponadto należałoby ustalić wspólny minimalny zbiór danych i 
dokumentów elektronicznych, które stanowiłyby podstawę dokumentacji dla pacjenta 
korzystającego z interoperacyjnych transgranicznych usług opieki zdrowotnej online (np. 
grupa krwi, wywiad lekarski, karty wypisu ze szpitala itd.).

Bardziej ogólnie zaś należy życzyć sobie, żeby projekty w dziedzinie elektronicznej 
administracji publicznej miały na celu opracowanie jednoznacznego europejskiego kodu 
identyfikacyjnego, który mógłby być wykorzystywany przez obywateli i przedsiębiorstwa w 
kontaktach z administracją publiczną wszystkich państw członkowskich.
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POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W komunikacie skierowanym do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów i 
zatytułowanym „Internet szerokopasmowy 
w Europie: inwestycje na rzecz rozwoju 
opartego na technologiach 
szerokopasmowych”9 Komisja stwierdziła, 
że ze względu na kluczową rolę Internetu 
korzyści dla całego społeczeństwa wydają 
się znacznie większe niż motywacja firm 
prywatnych do inwestowania w sieci o 
wysokiej przepustowości. Wsparcie 
publiczne jest zatem w tej dziedzinie 
konieczne, choć nie powinno ono 
niepotrzebnie zakłócać konkurencji.

(4) W komunikacie skierowanym do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów i 
zatytułowanym „Internet szerokopasmowy 
w Europie: inwestycje na rzecz rozwoju 
opartego na technologiach 
szerokopasmowych”9 Komisja stwierdziła, 
że ze względu na kluczową rolę Internetu 
korzyści dla całego społeczeństwa wydają 
się znacznie większe niż motywacja firm 
prywatnych do inwestowania w sieci o 
wysokiej przepustowości. Wsparcie 
publiczne jest zatem w tej dziedzinie 
konieczne, choć nie powinno ono 
niepotrzebnie zakłócać konkurencji. W 
rezolucji z dnia 6 lipca 2011 r. dotyczącej 
internetu szerokopasmowego w Europie: 
inwestycje na rzecz rozwoju opartego na 
technologiach szerokopasmowych1 
Parlament Europejski podkreśla, że usługi 
szerokopasmowe są kluczowe dla 
konkurencyjności przemysłu UE 
i znacznie przyczyniają się do wzrostu 
gospodarczego, spójności społecznej 
i tworzenia nowych miejsc pracy wysokiej 
jakości w UE, jak również do uczestnictwa 
wszystkich regionów i grup społecznych w 
życiu cyfrowym w UE; zaleca promowanie 
rynku konkurencyjnego dla celów 
inwestowania w stałą i bezprzewodową 
infrastrukturę szerokopasmową oraz jej 
wykorzystywania; zauważa, że rynek 
konkurencyjny jest katalizatorem 
dodatkowych inwestycji i innowacyjności 
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przez komunikację, aplikacje i dostawców 
treści, oraz kluczową platformą dla 
gospodarki cyfrowej;
  

_____________
1 P7_TA-(2011)0322

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Szybkie łącza szerokopasmowe mogą 
przynieść znaczne korzyści gospodarcze i 
społeczne, które nie przekładają się na 
wymierne korzyści dla inwestorów. 
Szybkie i bardzo szybkie łącza 
szerokopasmowe stanowią kluczową 
infrastrukturę niezbędną do opracowania i 
udostępnienia usług informatycznych, 
które opierają się na dostępności, 
szybkości, niezawodności i odporności 
sieci fizycznych. Udostępnienie i 
upowszechnienie szybszych sieci otworzy 
drogę dla innowacyjnych usług 
wykorzystujących połączenia o większej 
przepustowości. Aby maksymalnie 
wykorzystać synergię i interakcje między 
tymi dwoma elementami cyfrowych sieci 
telekomunikacyjnych, niezbędne są 
działania na szczeblu unijnym.

(10) Szybkie łącza szerokopasmowe mogą 
przynieść znaczne korzyści gospodarcze i 
społeczne, które nie przekładają się na 
wymierne korzyści dla inwestorów. 
Szybkie i bardzo szybkie łącza 
szerokopasmowe stanowią kluczową 
infrastrukturę niezbędną do opracowania i 
udostępnienia usług informatycznych, 
które opierają się na dostępności, 
szybkości, niezawodności i odporności 
sieci fizycznych. Udostępnienie i 
upowszechnienie szybszych sieci otworzy 
drogę dla innowacyjnych usług 
wykorzystujących połączenia o większej 
przepustowości. Aby maksymalnie 
wykorzystać synergię i interakcje między 
tymi dwoma elementami cyfrowych sieci 
telekomunikacyjnych, niezbędne są 
działania na szczeblu unijnym. Dostęp 
wszystkich obywateli do sieci 
szerokopasmowych stanowi niezbędny 
warunek rozwoju nowoczesnych 
gospodarek, ale również istotny czynnik 
dobrobytu i integracji cyfrowej 
poszczególnych obywateli. Rozszerzenie 
sieci szerokopasmowych na obszary 
wiejskie i obszary o niekorzystnej sytuacji 
gospodarczej i społecznej umożliwi 
poprawę komunikacji, szczególnie w 
przypadku osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej lub tych, które 
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zamieszkują obszary odizolowane, 
przyczyni się do poprawy dostępu do usług 
i do rozwoju MŚP na obszarach wiejskich, 
co z kolei przyniesie nowe miejsca pracy, 
rozwój nowych usług oraz wzrost 
gospodarczy na tych obszarach.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Poprzez umożliwienie wprowadzenia 
energooszczędnych rozwiązań w wielu 
sektorach gospodarki europejskiej rozwój 
sieci szerokopasmowych i infrastruktury 
usług informatycznych przyczyni się do 
realizacji unijnego celu polegającego na 
zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. 
Ten pozytywny wpływ będzie
ograniczony, ale tylko w pewnym stopniu, 
przez rosnące zapotrzebowanie na energię i 
zasoby związane z budową sieci 
szerokopasmowych i eksploatacją 
infrastruktury usług informatycznych.

(13) Wykorzystanie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych daje 
możliwość strukturalnego przejścia na 
mniej zasobochłonne produkty i usługi 
oraz wygenerowania oszczędności energii 
w budynkach i sieciach 
elektroenergetycznych, jak również 
stworzenia bardziej wydajnych i mniej 
energochłonnych inteligentnych systemów 
transportowych. Poprzez umożliwienie 
wprowadzenia energooszczędnych 
rozwiązań w wielu sektorach gospodarki 
europejskiej rozwój sieci 
szerokopasmowych i infrastruktury usług 
informatycznych przyczyni się do 
realizacji unijnego celu polegającego na 
zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. 
Ten pozytywny wpływ będzie 
ograniczony, ale tylko w pewnym stopniu, 
przez rosnące zapotrzebowanie na energię i 
zasoby związane z budową sieci 
szerokopasmowych i eksploatacją 
infrastruktury usług informatycznych.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) W ramach wdrożenia niniejszego 
rozporządzenia przetwarzanie danych 
osobowych odbywa się w zgodzie z 
przepisami UE, określonymi w 
szczególności w dyrektywie Parlamentu 
Europejskiego i Rady 95/46/WE z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych oraz w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2002/58/WE z dnia 12 lipca 2002 r. 
dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych i ochrony prywatności w 
sektorze łączności elektronicznej 
(dyrektywa o prywatności i łączności 
elektronicznej).

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) przyczyniają się do wzrostu 
gospodarczego i wspierają rozwój 
jednolitego rynku, zwiększając tym samym 
konkurencyjność europejskiej gospodarki, 
w tym małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP);

1) przyczyniają się do wzrostu 
gospodarczego i wspierają rozwój 
jednolitego rynku, zwiększając tym samym 
konkurencyjność europejskiej gospodarki, 
w szczególności poprzez zwiększanie 
dostępu do rynku dla małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP);

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) przyczyniają się do podniesienia jakości 
codziennego życia obywateli, 
przedsiębiorstw i administracji rządowych 

2) przyczyniają się do poprawy spójności 
społecznej i podniesienia jakości 
codziennego życia obywateli, 
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poprzez wspieranie wzajemnych połączeń 
oraz interoperacyjności krajowych sieci 
telekomunikacyjnych, jak również dostępu
do tych sieci;

przedsiębiorstw i administracji rządowych 
poprzez wspieranie wzajemnych połączeń 
oraz interoperacyjności krajowych sieci 
telekomunikacyjnych, jak również dostępu 
do tych sieci;

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) przyczyniają się do ochrony i 
bezpieczeństwa informacji i systemów 
informatycznych poprzez zapewnianie ich 
dostępności, rzetelności, uwierzytelniania 
oraz poufności. Środki takie powinny 
obejmować zdolności systemów 
informatycznych w zakresie ochrony, 
wykrywania i reagowania, zwłaszcza w 
obliczu ataków cybernetycznych;

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) ułatwiają zrównoważone wdrażanie 
ogólnoeuropejskiej infrastruktury usług 
informatycznych, zapewniają ich 
interoperacyjność i koordynację na 
poziomie europejskim, a także ich 
eksploatację, utrzymanie i modernizację;

4) ułatwiają zrównoważone wdrażanie 
otwartej, dostępnej i niedyskryminującej
ogólnoeuropejskiej infrastruktury usług 
informatycznych, zapewniają ich 
interoperacyjność i koordynację na 
poziomie europejskim, a także ich 
eksploatację, utrzymanie, modernizację i 
zabezpieczenie;

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rozwój łączy szerokopasmowych w celu 
połączenia z centralnymi regionami Unii 
wysp, regionów zamkniętych i 
peryferyjnych oraz zapewnienie tym 
regionom łączności szerokopasmowej 
umożliwiającej osiągnięcie prędkości 
transmisji danych wynoszącej 30 Mb/s lub 
więcej;

b) rozwój łączy szerokopasmowych w celu 
połączenia z centralnymi regionami Unii 
wysp, regionów zamkniętych i 
peryferyjnych, obszarów wiejskich i 
regionów o niekorzystnej sytuacji 
gospodarczej i społecznej, oraz 
zapewnienie tym regionom łączności 
szerokopasmowej umożliwiającej 
osiągnięcie prędkości transmisji danych 
wynoszącej 30 Mb/s lub więcej;

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na projekt będący przedmiotem 
wspólnego zainteresowania mogą składać 
się jego wszystkie etapy, w tym studium 
wykonalności, wdrożenie, bieżąca 
realizacja, koordynacja i ocena.

2. Na projekt będący przedmiotem 
wspólnego zainteresowania mogą składać 
się jego wszystkie etapy, w tym studium 
wykonalności, wdrożenie, bieżąca 
realizacja, koordynacja i ocena.

Projekty będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania muszą przestrzegać 
zasady neutralności technologicznej, 
która stanowi podstawę struktury UE w 
dziedzinie komunikacji elektronicznej.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nowych możliwości wykorzystania 
synergii istniejących pomiędzy różnymi 
rodzajami infrastruktury, w tym 
infrastrukturą transportową i 
energetyczną.

c) nowych możliwości wykorzystania 
synergii istniejących pomiędzy różnymi 
rodzajami infrastruktury.
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Uzasadnienie

Z myślą o spójności tekstu.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 8 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewnia europejską wartość dodaną. c) zapewnia europejską wartość dodaną 
wykazaną w następstwie przeprowadzenia 
studium wykonalności oraz analizy 
kosztów i korzyści.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest wspomagana przez grupę 
ekspertów, w skład której wchodzi po 
jednym przedstawicielu każdego państwa 
członkowskiego i której celem jest 
monitorowanie stosowania wytycznych 
oraz udzielanie wsparcia w zakresie 
planowania krajowych strategii 
dotyczących Internetu o wysokiej 
przepustowości, tworzenia map 
infrastruktury i wymiany informacji. Grupa 
ekspertów może rozpatrywać wszelkie inne 
kwestie związane z rozwojem 
transeuropejskich sieci 
telekomunikacyjnych.

2. Komisja jest wspomagana przez grupę 
ekspertów, w skład której wchodzi po 
jednym przedstawicielu każdego państwa 
członkowskiego i której celem jest 
monitorowanie stosowania wytycznych 
oraz udzielanie wsparcia w zakresie 
planowania krajowych strategii 
dotyczących Internetu o wysokiej 
przepustowości, tworzenia map 
infrastruktury i wymiany informacji. 
Komisja wraz z grupą ekspertów ocenia, 
czy zakres projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w dalszym ciągu odzwierciedla priorytety 
społeczne, środowiskowe i gospodarcze, 
postęp technologiczny bądź sytuację na 
odnośnych rynkach, jak również nowe 
możliwości wykorzystania synergii 
pomiędzy różnymi rodzajami 
infrastruktury. Grupa ekspertów może 
rozpatrywać wszelkie inne kwestie 
związane z rozwojem transeuropejskich 
sieci telekomunikacyjnych.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W sprawozdaniach tych Komisja ocenia 
również, czy zakres projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w dalszym ciągu odzwierciedla priorytety 
polityczne, postęp techniczny i sytuację na 
stosownych rynkach. W przypadku dużych 
projektów sprawozdania te zawierają 
analizę wpływu na środowisko 
uwzględniającą konieczność dostosowania 
się do zmiany klimatu i łagodzenia jej 
skutków, a także odporność na klęski 
żywiołowe. Tego rodzaju przegląd może 
być również przeprowadzony w innym 
dowolnym terminie, jeżeli zostanie to 
uznane za stosowne.

4. W przypadku dużych projektów 
Komisja przeprowadza analizę wpływu na 
środowisko uwzględniającą konieczność 
dostosowania się do zmiany klimatu i 
łagodzenia jej skutków, a także odporność 
na klęski żywiołowe. Tego rodzaju 
przegląd może być również 
przeprowadzony w innym dowolnym 
terminie, jeżeli zostanie to uznane za 
stosowne, w celu uniknięcia inwestycji w 
infrastrukturę, która w perspektywie 
krótkoterminowej stanie się przestarzała.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia, o których mowa w art. 5 
ust. 6, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

2. Uprawnienia, o których mowa w art. 5 
ust. 6, powierza się Komisji na okres 
pięciu lat od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
przekazania uprawnień nie później niż 
dziewięć miesięcy przed końcem tego 
pięcioletniego okresu.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
…*.
___________

*Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że niniejsze rozporządzenie jest powiązane z instrumentem „Łącząc 
Europę”, niewłaściwe jest wskazywanie daty stosowania, która nie uwzględnia czasu 
niezbędnego na zatwierdzenie poszczególnych rozporządzeń.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wprowadzenie i usprawnienie 
transeuropejskich sieci 
telekomunikacyjnych (sieci 
szerokopasmowych i infrastruktury usług 
informatycznych) przyczyni się do 
pobudzenia wzrostu gospodarczego, 
zwiększenia zatrudnienia i utworzenia 
dynamicznego jednolitego rynku 
cyfrowego. Zapewni ono zwłaszcza 
szybszy dostęp do Internetu, podniesie –
dzięki rozwiązaniom informatycznym –
jakość codziennego życia obywateli, w tym 
dzieci i młodzieży, przedsiębiorstw i 
administracji rządowych, umożliwi 
zwiększenie interoperacyjności i ułatwi 
zbliżenie lub dostosowanie się do 
powszechnie uzgodnionych norm.

Wprowadzenie i usprawnienie 
transeuropejskich sieci 
telekomunikacyjnych (sieci 
szerokopasmowych i infrastruktury usług 
informatycznych) przyczyni się do 
pobudzenia wzrostu gospodarczego, 
zwiększenia zatrudnienia i utworzenia 
dynamicznego jednolitego rynku 
cyfrowego. Zapewni ono zwłaszcza 
szybszy dostęp do Internetu, podniesie –
dzięki rozwiązaniom informatycznym –
jakość codziennego życia obywateli, 
przedsiębiorstw i administracji rządowych, 
umożliwi zwiększenie interoperacyjności i 
ułatwi zbliżenie lub dostosowanie się do 
powszechnie uzgodnionych norm.



AD\905977PL.doc 13/20 PE480.682v02-00

PL

Uzasadnienie

Wprowadzenie ogólnoeuropejskich sieci powinno stanowić korzyść dla wszystkich obywateli.
Zbędne jest zatem wymienianie konkretnych kategorii.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie inwestycje w sieci 
szerokopasmowe na terytorium Unii 
zwiększają przepustowość sieci i 
przynoszą korzyści wszystkim 
potencjalnym użytkownikom, w tym 
również użytkownikom w państwach 
członkowskich innych niż kraj inwestycji. 
Inwestycje w te sieci doprowadzą do 
zwiększenia konkurencji i liczby innowacji 
w gospodarce, umożliwią świadczenie 
bardziej wydajnych i skutecznych usług 
publicznych oraz przyczynią się do 
realizacji celów UE dotyczących 
gospodarki niskoemisyjnej i do ogólnego 
zwiększenia konkurencyjności i 
wydajności w UE.

Wszystkie inwestycje w sieci 
szerokopasmowe na terytorium Unii 
zwiększają przepustowość sieci i 
przynoszą korzyści wszystkim 
potencjalnym użytkownikom, w tym 
również użytkownikom w państwach 
członkowskich innych niż kraj inwestycji. 
Inwestycje w te sieci doprowadzą do 
zwiększenia konkurencji, spójności 
społecznej i liczby innowacji w 
gospodarce, umożliwią świadczenie 
bardziej wydajnych i skutecznych usług 
publicznych oraz przyczynią się do 
realizacji celów UE dotyczących 
gospodarki niskoemisyjnej i do ogólnego 
zwiększenia konkurencyjności i 
wydajności w UE.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inwestycje w infrastrukturę 
szerokopasmową podejmowane są głównie 
przez inwestorów prywatnych i oczekuje 
się, że sytuacja ta się nie zmieni. Realizacja 
celów określonych w agendzie cyfrowej 
będzie jednak wymagała inwestycji w 
obszarach, w przypadku których nie ma 
wyraźnego uzasadnienia ekonomicznego 
lub w przypadku których uzasadnienie 

Inwestycje w infrastrukturę 
szerokopasmową podejmowane są głównie 
przez inwestorów prywatnych i oczekuje 
się, że sytuacja ta się nie zmieni. Ponadto 
w wielu regionach inwestycje w sieci 
szerokopasmowe są niewystarczające z 
powodu braku konkurencji oraz 
wysokiego ryzyka rynkowego, natomiast 
usługi publiczne są słabo rozwinięte i 
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takie musi zostać wzmocnione w ramach 
czasowych przewidzianych na realizację 
celów. Na podstawie możliwych inwestycji 
wyróżnić można następujące obszary:

niekompatybilne między sobą z powodu 
rozdrobnienia rozwiązań technicznych. 
Realizacja celów określonych w agendzie 
cyfrowej będzie wymagała inwestycji w 
obszarach, w przypadku których nie ma 
wyraźnego uzasadnienia ekonomicznego 
lub w przypadku których uzasadnienie 
takie musi zostać wzmocnione w ramach 
czasowych przewidzianych na realizację 
celów. Na podstawie możliwych inwestycji 
wyróżnić można następujące obszary:

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary wiejskie i o niskiej gęstości 
zaludnienia posiadają na ogół łącza o 
niskiej przepustowości, a w niektórych 
przypadkach w ogóle nie mają dostępu 
szerokopasmowego. Na obszarach tego 
rodzaju zapewnienie opłacalności 
ekonomicznej inwestycji i realizacja celów 
określonych w Europejskiej agendzie 
cyfrowej przed 2020 r. są mało 
prawdopodobne. Inwestycje na tych 
obszarach wymagają większego wsparcia 
finansowego, udzielanego w formie 
dotacji, ewentualnie powiązanych z 
instrumentami finansowymi. Obszary takie 
obejmują regiony oddalone i słabo 
zaludnione, w przypadku których albo 
koszty inwestycji są bardzo wysokie, albo 
dochody są niskie. Wsparcie w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” udzielane 
tym obszarom będzie prawdopodobnie 
stanowić uzupełnienie środków dostępnych 
w ramach Funduszu Spójności, środków 
przeznaczonych na rozwój obszarów 
wiejskich i innych rodzajów 
bezpośredniego wsparcia publicznego.

Obszary wiejskie i o niskiej gęstości 
zaludnienia posiadają na ogół łącza o 
niskiej przepustowości, a w niektórych 
przypadkach w ogóle nie mają dostępu 
szerokopasmowego. Jest to obszar 
priorytetowy, na którym dostęp 
szerokopasmowy można zapewnić dzięki 
łączności satelitarnej. Na obszarach tego 
rodzaju zapewnienie opłacalności 
ekonomicznej inwestycji i realizacja celów 
określonych w Europejskiej agendzie 
cyfrowej przed 2020 r. są mało 
prawdopodobne. Inwestycje na tych 
obszarach wymagają większego wsparcia 
finansowego, udzielanego w formie 
dotacji, ewentualnie powiązanych z 
instrumentami finansowymi. Obszary takie 
obejmują regiony oddalone i słabo 
zaludnione, w przypadku których albo 
koszty inwestycji są bardzo wysokie, albo 
dochody są niskie. Wsparcie w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” udzielane 
tym obszarom będzie prawdopodobnie 
stanowić uzupełnienie środków dostępnych 
w ramach Funduszu Spójności, środków 
przeznaczonych na rozwój obszarów 
wiejskich i innych rodzajów 
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bezpośredniego wsparcia publicznego.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Administracja elektroniczna odnosi się do 
cyfrowej interakcji między organami 
publicznymi a obywatelami, między 
organami publicznymi a 
przedsiębiorstwami i organizacjami oraz 
między organami publicznymi z różnych 
państw. Wprowadzenie ujednoliconych,
transgranicznych i łatwych w obsłudze 
platform interakcji doprowadzi do wzrostu 
wydajności zarówno w całej gospodarce, 
jak i w sektorze publicznym, oraz 
przyczyni się do rozwoju jednolitego 
rynku.

Administracja elektroniczna odnosi się do 
cyfrowej interakcji między organami 
publicznymi a obywatelami, między 
organami publicznymi a 
przedsiębiorstwami i organizacjami oraz 
między organami publicznymi z różnych 
państw. Wprowadzenie transgranicznych i 
łatwych w obsłudze platform interakcji 
doprowadzi do wzrostu wydajności 
zarówno w całej gospodarce, jak i w 
sektorze publicznym, oraz przyczyni się do 
rozwoju jednolitego rynku.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 3 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Interoperacyjne elektroniczne systemy 
identyfikacji oraz uwierzytelniania w całej 
Europie. Uruchomiony zostanie zestaw 
połączonych i zabezpieczonych serwerów i 
protokołów uwierzytelniających, które 
zapewnią interoperacyjność różnorodnych 
systemów identyfikacji, uwierzytelniania i 
autoryzowania, jakie istnieją w Europie. 
Platforma ta umożliwi obywatelom i 
przedsiębiorcom dostęp do usług przez 
Internet – wtedy, kiedy skorzystanie z tych 
usług będzie niezbędne – na przykład do 
celów związanych z nauką, pracą, 
podróżami, opieką zdrowotną oraz 
prowadzeniem działalności gospodarczej 
za granicą. Będzie ona centralnym 

Interoperacyjne elektroniczne systemy 
identyfikacji oraz uwierzytelniania w całej 
Europie. Uruchomiony zostanie zestaw 
połączonych i zabezpieczonych serwerów i
protokołów uwierzytelniających, które 
zapewnią interoperacyjność różnorodnych 
systemów identyfikacji, uwierzytelniania i 
autoryzowania, jakie istnieją w Europie, a 
celem podstawowym jest wprowadzenie 
jednoznacznego europejskiego kodu 
identyfikacyjnego dla osób fizycznych i 
prawnych do stosowania w kontaktach z 
administracją publiczną. Platforma ta 
umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom 
dostęp do usług przez Internet – wtedy, 
kiedy skorzystanie z tych usług będzie 
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elementem wszystkich usług 
informatycznych, w przypadku których 
wymagane są elektroniczna identyfikacja i 
elektroniczne uwierzytelnianie, takich jak 
np. elektroniczne zamówienia publiczne, 
internetowe usługi opieki zdrowotnej, 
ujednolicone składanie sprawozdań z 
działalności gospodarczej, elektroniczna 
wymiana informacji sądowych, 
ogólnoeuropejska rejestracja działalności 
gospodarczej przez Internet, usługi 
administracji elektronicznej dla 
przedsiębiorstw, w tym zapewnienie 
łączności między rejestrami 
przedsiębiorstw w kontekście 
transgranicznych fuzji i filii zagranicznych. 
Platforma ta może również korzystać z 
zasobów i narzędzi wielojęzycznej 
platformy podstawowej.

niezbędne – na przykład do celów 
związanych z nauką, pracą, podróżami, 
opieką zdrowotną oraz prowadzeniem 
działalności gospodarczej za granicą. 
Będzie ona centralnym elementem 
wszystkich usług informatycznych, w 
przypadku których wymagane są 
elektroniczna identyfikacja i elektroniczne 
uwierzytelnianie, takich jak np. 
elektroniczne zamówienia publiczne, 
internetowe usługi opieki zdrowotnej, 
ujednolicone składanie sprawozdań z 
działalności gospodarczej, elektroniczna 
wymiana informacji sądowych, 
ogólnoeuropejska rejestracja działalności 
gospodarczej przez Internet, usługi 
administracji elektronicznej dla 
przedsiębiorstw, w tym zapewnienie 
łączności między rejestrami 
przedsiębiorstw w kontekście 
transgranicznych fuzji i filii zagranicznych.
Platforma ta może również korzystać z 
zasobów i narzędzi wielojęzycznej 
platformy podstawowej.

Uzasadnienie

Wprowadzenie jednoznacznego europejskiego kodu identyfikacyjnego w usługach online, 
używanego przez wszystkich obywateli i przedsiębiorstwa w poszczególnych państwach 
członkowskich, uczyniłoby kontakty z administracją publiczną dużo prostszymi i lepiej 
zapewniłoby rzeczywistą interoperacyjność.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 3 – ustęp 2 – akapit trzeci – litera d) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) Interoperacyjne transgraniczne usługi w 
dziedzinie e-zdrowia: Usługi te umożliwią 
interakcje między obywatelami/pacjentami 
i podmiotami świadczącymi usługi opieki 
zdrowotnej, przekazywanie danych między 
poszczególnymi instytucjami i 
poszczególnymi organizacjami oraz 
bezpośrednie kontakty między 

(d) Interoperacyjne transgraniczne usługi w 
dziedzinie e-zdrowia: Usługi te umożliwią 
interakcje między obywatelami/pacjentami 
i podmiotami świadczącymi usługi opieki 
zdrowotnej, przekazywanie danych między 
poszczególnymi instytucjami i 
poszczególnymi organizacjami oraz 
bezpośrednie kontakty między 
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obywatelami/pacjentami i/lub 
pracownikami oraz placówkami służby 
zdrowia. Infrastruktura, która zostanie 
udostępniona, będzie zgodna z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych, określonymi 
w szczególności w dyrektywach 95/46/WE 
i 2002/58/WE, a także z 
międzynarodowymi i krajowymi zasadami 
etyki związanymi z wykorzystywaniem 
dokumentacji zdrowotnej pacjentów i 
innych danych osobowych.

obywatelami/pacjentami i/lub 
pracownikami oraz placówkami służby 
zdrowia. Infrastruktura, która zostanie 
udostępniona: przewidzi przyjęcie 
jednolitej normy dotyczącej prezentowania 
danych i dokumentów powstałych 
wewnątrz systemów informacyjnych 
placówek służby zdrowia i szpitali; określi 
wspólny minimalny zbiór danych i 
dokumentów elektronicznych, które będą 
stanowić podstawę dokumentacji dla 
pacjenta korzystającego z 
interoperacyjnych transgranicznych usług 
opieki zdrowotnej online; będzie zgodna z 
przepisami dotyczącymi ochrony danych, 
określonymi w szczególności w 
dyrektywach 95/46/WE i 2002/58/WE, a 
także z międzynarodowymi i krajowymi 
zasadami etyki związanymi z 
wykorzystywaniem dokumentacji 
zdrowotnej pacjentów i innych danych 
osobowych.

Uzasadnienie

Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie usług opieki zdrowotnej online, należy przyjąć 
„europejską dokumentację zdrowotną”, w której stosowano by jednolitą normę dotyczącą 
prezentowania danych, i która zwłaszcza określałaby jasno dane stanowiące podstawę 
dokumentacji pacjenta (np. grupa krwi, wywiad lekarski, karty wypisu ze szpitala, 
zaświadczenia z pogotowia ratunkowego itd.).  

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 3 – ustęp 2 – akapit trzeci – litera d) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Usługi te będą obejmować transgraniczny 
dostęp do elektronicznej dokumentacji 
zdrowotnej i elektroniczne wystawianie 
recept, jak również zdalne usługi 
medyczne/usługi elektroniczne 
wykorzystujące nowoczesne technologie w 
służbie osobom starszym, transgraniczne 
wielojęzyczne usługi językowe powiązane 
z wielojęzyczną platformą podstawową, 

Usługi te będą obejmować transgraniczny 
dostęp do elektronicznej dokumentacji
zdrowotnej i elektroniczne wystawianie 
recept, jak również zdalne usługi 
medyczne/usługi elektroniczne 
wykorzystujące nowoczesne technologie w 
służbie osobom starszym, transgraniczne 
wielojęzyczne usługi językowe stosujące 
wspólne systemy kodów powiązane z 
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dostęp do informacji dotyczących 
zabezpieczenia społecznego w oparciu o 
infrastrukturę systemu EESSI (system 
elektronicznej wymiany informacji 
dotyczących zabezpieczenia społecznego) 
itd.

wielojęzyczną platformą podstawową, 
dostęp do informacji dotyczących 
zabezpieczenia społecznego w oparciu o 
infrastrukturę systemu EESSI (system 
elektronicznej wymiany informacji 
dotyczących zabezpieczenia społecznego) 
itd.

Uzasadnienie

Ważne jest wyszczególnienie wymogu stosowania przez transgraniczne wielojęzyczne usługi 
językowe wspólnych dla państw członkowskich kodów jednoznacznie identyfikujących 
poszczególne usługi zdrowotne (np. analizy laboratoryjne, analizy anatomii patologicznej, 
usługi radiologiczne itd.). 
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