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Poprawka 1
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. zauważa, że wszystkie państwa 
członkowskie opracowały swoją krajową 
strategię w zakresie usług 
szerokopasmowych, ale tylko kilka z nich 
przygotowało kompletne plany 
operacyjne, które zawierają niezbędne 
wyznaczone cele wymagane do pełnej 
realizacji przewodniego projektu na rzecz 
agendy cyfrowej dla Europy, określonej 
w strategii UE2020;

Or. en

Poprawka 2
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. apeluje do państw członkowskich, aby 
zapewniły pełną konkurencję między 
sieciami zgodnie z nowymi przepisami 
ramowymi dotyczącymi telekomunikacji;

1. apeluje do państw członkowskich, aby 
podjęły działania skierowane przeciwko 
potencjalnym monopolistycznym lub 
oligopolistycznym sytuacjom na rynku, co 
zgodnie z nowymi przepisami ramowymi 
dotyczącymi telekomunikacji zapewni 
konsumentom duży wybór dostawców 
usług szerokopasmowych;

Or. en
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Poprawka 3
Morten Løkkegaard

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. apeluje do państw członkowskich, aby 
zapewniły pełną konkurencję między 
sieciami zgodnie z nowymi przepisami 
ramowymi dotyczącymi telekomunikacji;

1. apeluje do państw członkowskich, aby 
zapewniły pełną konkurencję między 
sieciami zgodnie z nowymi przepisami 
ramowymi dotyczącymi telekomunikacji;
uważa, że nie powinno to przybrać formy 
dotacji, ale procedur zamówień 
publicznych zobowiązujących strony do 
wdrażania w warunkach rynkowych na 
podstawie umowy komercyjnej;

Or. en

Poprawka 4
Eija-Riitta Korhola, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uwypukla znaczenie konkurencyjnych 
rynków dla osiągania dostępnych cenowo 
łączy szerokopasmowych i podkreśla 
potrzebę szybkiego wdrożenia oraz 
pełnego egzekwowania przez państwa 
członkowskie i krajowe organy 
regulacyjne zmienionych 
telekomunikacyjnych ram UE oraz 
zalecenia w sprawie dostępu następnej 
generacji;

Or. en
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Poprawka 5
Anja Weisgerber

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że usługi szerokopasmowe 
mają istotne znaczenie dla 
konkurencyjności gospodarki i stanowią 
warunek udziału wszystkich regionów 
i grup społecznych w życiu cyfrowym UE;

Or. de

Poprawka 6
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że ryzyko inwestycyjne związane 
z rozbudową nowych sieci można 
zmniejszyć za pomocą środków służących 
pobudzeniu popytu, w szczególności 
w takich dziedzinach jak e-zamówienia, 
e-handel, e-zarządzanie, e-służba zdrowia 
i inteligentne liczniki; wzywa Komisję, by 
doprecyzowała zasady dotyczące pomocy 
państwa, która może mieć negatywny 
wpływ na popyt;

2. uważa, że ryzyko inwestycyjne związane 
z rozbudową nowych sieci można 
zmniejszyć za pomocą środków służących 
pobudzeniu popytu, w szczególności 
w takich dziedzinach jak e-zamówienia, 
e-handel, e-zarządzanie, e-służba zdrowia, 
interaktywna e-edukacja i inteligentne 
liczniki; wzywa Komisję, by 
doprecyzowała zasady dotyczące pomocy 
państwa, która może mieć negatywny 
wpływ na popyt; podkreśla znaczenie 
publicznych zamówień 
przedkomercyjnych dotyczących 
rozwiązań badawczo-rozwojowych w tych 
sektorach jako sposobu stymulowania 
pozytywnego cyklu rozwoju 
technologicznego oraz popytu na szybkie 
usługi szerokopasmowe;

Or. en
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Poprawka 7
Anja Weisgerber

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że ryzyko inwestycyjne związane 
z rozbudową nowych sieci można 
zmniejszyć za pomocą środków służących 
pobudzeniu popytu, w szczególności 
w takich dziedzinach jak e-zamówienia, 
e-handel, e-zarządzanie, e-służba zdrowia 
i inteligentne liczniki; wzywa Komisję, by 
doprecyzowała zasady dotyczące pomocy 
państwa, która może mieć negatywny 
wpływ na popyt;

2. uważa, że ryzyko inwestycyjne związane 
z rozbudową nowych sieci można 
zmniejszyć za pomocą środków służących 
pobudzeniu popytu, w szczególności 
w takich dziedzinach jak e-zamówienia, 
e-handel, e-zarządzanie, e-służba zdrowia 
i inteligentne liczniki; wzywa Komisję, by 
doprecyzowała zasady dotyczące pomocy 
państwa, która może mieć negatywny 
wpływ na popyt; zwraca uwagę, że 
uproszczenie i usprawnienie procedury 
dotyczącej pomocy państwa może 
przyczynić się do szybszego wprowadzenia 
technologii szerokopasmowej;

Or. de

Poprawka 8
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że ryzyko inwestycyjne związane 
z rozbudową nowych sieci można 
zmniejszyć za pomocą środków służących 
pobudzeniu popytu, w szczególności 
w takich dziedzinach jak e-zamówienia, 
e-handel, e-zarządzanie, e-służba zdrowia 
i inteligentne liczniki; wzywa Komisję, by 
doprecyzowała zasady dotyczące pomocy 
państwa, która może mieć negatywny 
wpływ na popyt;

2. uważa, że ryzyko inwestycyjne związane 
z rozbudową nowych sieci można 
zmniejszyć za pomocą środków służących 
pobudzeniu popytu, w szczególności 
w takich dziedzinach jak e-zamówienia, 
e-handel, e-zarządzanie, e-służba zdrowia 
i inteligentne liczniki; wzywa Komisję, by 
doprecyzowała zasady dotyczące pomocy 
państwa;

Or. en
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Poprawka 9
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że ryzyko inwestycyjne związane 
z rozbudową nowych sieci można 
zmniejszyć za pomocą środków służących 
pobudzeniu popytu, w szczególności 
w takich dziedzinach jak e-zamówienia, 
e-handel, e-zarządzanie, e-służba zdrowia 
i inteligentne liczniki; wzywa Komisję, by 
doprecyzowała zasady dotyczące pomocy 
państwa, która może mieć negatywny 
wpływ na popyt;

2. uważa, że ryzyko inwestycyjne związane 
z rozbudową nowych sieci można 
zmniejszyć za pomocą środków służących 
pobudzeniu popytu, w szczególności 
w takich dziedzinach jak e-zamówienia, 
e-handel, e-zarządzanie i e-służba zdrowia; 
wzywa Komisję, by doprecyzowała zasady 
dotyczące pomocy państwa, która może 
mieć negatywny wpływ na popyt;

Or. en

Poprawka 10
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa do przyjęcia szczególnych 
środków, aby MŚP mogły w pełni 
korzystać z możliwości usług 
szerokopasmowych w dziedzinie e-handlu 
i e-zamówień; wzywa Komisję do wymiany 
najlepszych praktyk i do rozważenia 
przyjęcia specjalnego programu 
dotyczącego MŚP oraz dostępu do łączy 
szerokopasmowych w przewodnim 
projekcie Komisji, jaki stanowi agenda 
cyfrowa;

Or. en
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Poprawka 11
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że aby zoptymalizować 
skutki i korzyści społeczne, wprowadzanie 
łączy szerokopasmowych należy połączyć 
z informacjami służącymi uświadamianiu 
potrzeb oraz programami edukacyjnymi;

Or. en

Poprawka 12
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę na trudności związane 
z osiągnięciem celów strategii UE2020 
w zakresie usług szerokopasmowych 
z uwagi na zasoby finansowe 
konsumentów, przedsiębiorstw i sektora 
publicznego; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dopilnowania, by
podejmowane środki nie powodowały 
niesprawiedliwego nakładania na 
konsumentów i przedsiębiorstwa obciążeń, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o ogólne 
obowiązki;

3. zwraca uwagę na trudności związane 
z osiągnięciem celów strategii UE2020 
w zakresie usług szerokopasmowych 
z uwagi na zasoby finansowe 
konsumentów, przedsiębiorstw i sektora 
publicznego; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wykorzystywania 
wszelkich dostępnych technologii, aby 
zapewnić szybki internet o powszechnym 
zasięgu, jeśli to możliwe w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego lub 
w inny sposób poprzez inwestycje 
publiczne, i aby we wszystkich 
przypadkach zapewnić osobom trzecim 
korzystanie z infrastruktury w ramach 
polityki uczciwego zagospodarowania;

Or. en
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Poprawka 13
Anja Weisgerber

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje do Komisji i Organu 
Europejskich Regulatorów Łączności 
Elektronicznej (BEREC), aby po 
konsultacjach z organami publicznymi 
ułatwiały zawieranie partnerstw 
publiczno-prywatnych oraz uruchamianie 
innych europejskich instrumentów 
finansowych, w tym funduszy z EFRR 
i EBOR;

4. apeluje do Komisji i Organu 
Europejskich Regulatorów Łączności 
Elektronicznej (BEREC), aby po 
konsultacjach z organami publicznymi 
ułatwiały zawieranie partnerstw 
publiczno-prywatnych oraz uruchamianie 
innych europejskich instrumentów 
finansowych, w tym funduszy z EFRR, 
EFRROW i EBOR; z zadowoleniem 
przyjmuje wyrażony przez Komisję zamiar 
włączenia do instrumentów pomocowych 
również niskooprocentowanych pożyczek 
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

Or. de

Poprawka 14
Catherine Stihler

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje do Komisji i Organu 
Europejskich Regulatorów Łączności 
Elektronicznej (BEREC), aby po 
konsultacjach z organami publicznymi 
ułatwiały zawieranie partnerstw 
publiczno-prywatnych oraz uruchamianie 
innych europejskich instrumentów 
finansowych, w tym funduszy z EFRR 
i EBOR;

4. apeluje do państw członkowskich, 
Komisji i Organu Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(BEREC), aby po konsultacjach 
z organami publicznymi ułatwiały 
zawieranie partnerstw 
publiczno-prywatnych oraz uruchamianie 
innych europejskich instrumentów 
finansowych, w tym funduszy z EFRR 
i EBOR;

Or. en
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Poprawka 15
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje do Komisji i Organu 
Europejskich Regulatorów Łączności 
Elektronicznej (BEREC), aby po 
konsultacjach z organami publicznymi 
ułatwiały zawieranie partnerstw 
publiczno-prywatnych oraz uruchamianie 
innych europejskich instrumentów 
finansowych, w tym funduszy z EFRR 
i EBOR;

4. apeluje do Komisji i Organu 
Europejskich Regulatorów Łączności 
Elektronicznej (BEREC), aby po 
konsultacjach z organami publicznymi 
ułatwiały zawieranie partnerstw 
publiczno-prywatnych oraz uruchamianie 
innych europejskich instrumentów 
finansowych, w tym funduszy z EFRR 
i EBOR dla uboższych państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 16
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. twierdzi, że duży popyt na połączenia –
który jednocześnie stymuluje gospodarkę 
online na terenie UE, przyczynia się do 
gotowości sieciowej UE i jest odpowiedzią 
na zmiany społeczne zachodzące 
w ramach jednolitego rynku – powinien 
być wsparty przez odpowiednie środki 
finansowe i solidną konkurencyjną 
infrastrukturę potrzebną do realizacji 
projektu internetu szerokopasmowego 
w Europie;

Or. en
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Poprawka 17
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. dostrzega powolne wykorzystywanie 
funduszy strukturalnych na inwestycje 
w infrastrukturę szerokopasmową, a także 
potrzebę przygotowania wytycznych 
dotyczących stosowania takich 
instrumentów; wzywa do szczegółowego 
zbadania takich instrumentów 
finansowania, aby wskazać i usunąć 
przeszkody powstrzymujące państwa 
członkowskie i regiony przed 
wykorzystywaniem tych instrumentów;

Or. en

Poprawka 18
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. uważa, że rozszerzenie dostępu do 
łączy szerokopasmowych na obszary 
wiejskie i oddalone, gdzie zachęty 
rynkowe są mniejsze, odgrywa ważną rolę 
w osiągnięciu spójności geograficznej 
i społecznej poprzez zwiększenie 
atrakcyjności terenów i konkurencyjności 
przedsiębiorstw; uważa, że pomoc 
publiczna powinna być w pierwszej 
kolejności przyznawana na udostępnianie 
infrastruktury szerokopasmowej na takich 
obszarach;

Or. en
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Poprawka 19
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. wzywa państwa członkowskie do 
promowania i rozszerzania dostępu do 
szybkich otwartych połączeń z ważnymi 
elementami infrastruktury publicznej 
w regionach oddalonych (szkoły, szpitale, 
inne instytucje publiczne) jako sposobu na 
usprawnienie usług publicznych, a także 
do lokalizowania szybkich łączy 
w regionach oddalonych, co zmniejszy 
koszty inwestycji w lokalną dystrybucję 
prywatną;

Or. en

Poprawka 20
Eija-Riitta Korhola

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję i BEREC do 
corocznego zbierania i zestawiania 
specyfikacji (szybkość i jakość) 
dotyczących ofert szerokopasmowych oraz 
możliwości wyboru dla konsumentów 
i przedsiębiorstw w poszczególnych 
państwach członkowskich, jak również 
dotyczących postępów we wdrażaniu 
telekomunikacyjnych ram UE oraz 
zalecenia w sprawie dostępu następnej 
generacji;

Or. en
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Poprawka 21
Anja Weisgerber

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że w porównaniu z obecnie 
stosowaną technologią nowe łącza 
światłowodowe zapewniają użytkownikom 
wysokiej jakości szybszy dostęp do 
Internetu; zwraca się zatem do BEREC 
o dopilnowanie, by w sposób uczciwy 
informować użytkowników o rzeczywistej 
przepustowości łączy internetowych 
z myślą o przejrzystości i z korzyścią dla 
technologii w zakresie wysyłania 
i ściągania;

6. zauważa, że w porównaniu z obecnie 
stosowaną technologią nowe łącza 
światłowodowe zapewniają użytkownikom 
wysokiej jakości szybszy dostęp do 
Internetu; zwraca się zatem do BEREC 
o dopilnowanie, by w sposób uczciwy 
informować użytkowników o rzeczywistej 
przepustowości łączy internetowych 
z myślą o przejrzystości i z korzyścią dla 
technologii w zakresie wysyłania 
i ściągania; za racjonalne uznaje 
priorytetowe traktowanie rozbudowy 
szerokopasmowych sieci 
światłowodowych, co uważa za najbardziej 
ekonomiczne i trwałe rozwiązanie 
w perspektywie długoterminowej;

Or. de

Poprawka 22
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że w porównaniu z obecnie 
stosowaną technologią nowe łącza 
światłowodowe zapewniają użytkownikom 
wysokiej jakości szybszy dostęp do 
Internetu; zwraca się zatem do BEREC 
o dopilnowanie, by w sposób uczciwy 
informować użytkowników o rzeczywistej 
przepustowości łączy internetowych 
z myślą o przejrzystości i z korzyścią dla 
technologii w zakresie wysyłania 
i ściągania;

6. zauważa, że w porównaniu z obecnie 
stosowaną technologią nowe łącza 
światłowodowe zapewniają użytkownikom 
wysokiej jakości szybszy dostęp do 
Internetu; zwraca się zatem do BEREC 
o dopilnowanie, by w sposób uczciwy 
informować użytkowników o rzeczywistej 
przepustowości łączy internetowych 
z myślą o przejrzystości i z korzyścią dla 
technologii w zakresie wysyłania 
i ściągania, oraz wzywa do przyjmowania 
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odpowiednich środków wobec dostawców, 
którzy nie przestrzegają zaleceń BEREC;

Or. en

Poprawka 23
Eija-Riitta Korhola, Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca uwagę na znaczenie 
ambitnego, perspektywicznego, 
wieloletniego programu dotyczącego 
polityki w zakresie widma radiowego dla 
udostępniania szybkich łączy 
szerokopasmowych w całej Europie, dla 
realizacji celów strategii UE2020 oraz dla 
zapewnienia Europie pozycji wiodącej na 
skalę światową w dziedzinie innowacji 
i rozwoju nowoczesnych technologii 
przemysłowych;

Or. en

Poprawka 24
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję do koordynowania 
najlepszych praktyk poszczególnych 
państw członkowskich w dziedzinie 
publicznie dostępnych bezpłatnych, 
szybkich sieci WiFi w transporcie 
publicznym;

Or. en
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Poprawka 25
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zauważa, że technologia telefonii 
komórkowej następnej generacji może 
również odegrać znaczącą rolę 
w udostępnianiu usług szerokopasmowych 
w oddalonych regionach geograficznych; 
uważa, że przy okazji najbliższego 
przydziału nowych częstotliwości rządy 
i organy regulacyjne mogłyby połączyć 
zwolnienie częstotliwości z wymogiem 
zwiększenia zasięgu przez operatorów 
telefonii komórkowej;
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Poprawka 26
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla konieczność stałych 
inwestycji w Unii Europejskiej w badania 
naukowe nad przyszłymi technologiami 
komunikacyjnymi zarówno w zakresie 
sieci stacjonarnych, jak i komórkowych; 
wzywa Komisję do dalszego rozwijania 
wspólnych inicjatyw technologicznych 
w tych dziedzinach przy udziale 
uniwersytetów, instytutów badawczych, 
producentów sprzętu, usługodawców 
i dostawców treści; uważa, że platformy te 
zapewniają optymalny sposób rozwoju 
i wykorzystania nowych technologii oraz 
staną się źródłem znaczącej przewagi 
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konkurencyjnej Unii Europejskiej;

Or. en


