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Poprawka 1
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt rezolucji
Odniesienie 17a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając zalecenie Komisji w 
sprawie przetwarzania informacji o 
miejscu przebywania osoby wywołującej w 
sieciach łączności elektronicznej na 
potrzeby usług powiadamiania o 
wypadkach z informacją o lokalizacji,

Or. en

Poprawka 2
Sylvana Rapti, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Heide Rühle

Projekt rezolucji
Odniesienie 18a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Konwencję ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych 
ratyfikowaną przez UE w dniu 23 grudnia 
2010 r.,

Or. en

Poprawka 3
Sylvana Rapti, Heide Rühle

Projekt rezolucji
Odniesienie 18b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a 
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zwłaszcza jej art. 2 (prawo do życia), art. 3 
(prawo człowieka do integralności), art. 6 
(prawo do wolności i bezpieczeństwa 
osobistego), art. 26 (integracja osób 
niepełnosprawnych) oraz art. 35 (prawo 
do ochrony zdrowia),

Or. en

Poprawka 4
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że należy dotrzeć 
zwłaszcza do grup narażonych na 
zagrożenia, a także w każdych 
okolicznościach wdrażać skuteczne środki 
specjalne na rzecz integracji społecznej 
tych grup oraz zapewnienia im dostępu do 
usług na takim samym poziomie jak 
reszcie obywateli,

Or. en

Poprawka 5
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że dzięki 
rozwijającym się technologiom, zwłaszcza 
przystępnej cenowo telefonii komórkowej, 
większość obywateli ma obecnie dostęp do 
podstawowych usług 
telekomunikacyjnych,
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Or. en

Poprawka 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że usługa 
powszechna powinna zapewniać dostęp do 
usług niezbędnych do uczestnictwa 
wszystkich obywateli w społeczeństwie, 
kiedy same siły rynkowe nie wystarczają 
do realizacji tego celu,

Or. en

Poprawka 7
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt rezolucji
Punkt Bb preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że jednym z 
kluczowych wskaźników realizacji agendy 
cyfrowej jest zapewnienie do roku 2013 
podstawowego dostępu do łączy 
szerokopasmowych wszystkim obywatelom 
UE,

Or. en

Poprawka 8
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że podczas 
dokonywania w 2009 r. przeglądu 
dyrektywy w sprawie usługi powszechnej i 
praw użytkowników wyraźnie wykluczono 
możliwość wprowadzania zmian do 
systemu działania usługi powszechnej, 
ponieważ państwa członkowskie 
przyjmowały cele w ramach agendy
cyfrowej w odniesieniu do łączy 
szerokopasmowych,

Or. en

Poprawka 9
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wciąż niemożliwa 
jest ocena wdrożenia zmienionej dyrektywy 
o usłudze powszechnej, ponieważ 
ostateczny termin transpozycji upływa 25 
maja 2011 r., a trzyletni okres wymagany 
przed dokonaniem oceny dopiero się 
rozpoczął,

C. mając na uwadze, że wciąż niemożliwa 
jest ocena korzyści wynikających z
wdrożenia reform praw użytkowników 
określonych w zmienionej dyrektywie w 
sprawie usługi powszechnej i praw 
użytkowników, ponieważ ostateczny 
termin transpozycji upływa 25 maja 
2011 r., a trzyletni okres wymagany przed 
dokonaniem oceny poprawnego i 
całościowego wdrożenia wszystkich 
przepisów dyrektywy dopiero się rozpoczął,

Or. en

Poprawka 10
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że wspólnego rynku 
nigdy nie można rzeczywiście uznać za 
kompletny i należy go zawsze poddawać 
ponownej ocenie, uwzględniając potrzeby 
społeczne, a także należy zawsze dbać o 
rozwój technologiczny, gwarancje ochrony 
socjalnej, wzrost i rozwój gospodarczy, aby 
zagwarantować, że wspólny rynek 
przyniesie obywatelom wymierne korzyści,

E. mając na uwadze, że wspólnego rynku 
nigdy nie można rzeczywiście uznać za 
kompletny i należy go nieustannie 
dostosowywać do zmieniających się 
potrzeb społecznych, modyfikacji 
podstawowej sieci bezpieczeństwa ochrony 
socjalnej, rozwoju technologicznego oraz 
pojawiających się innowacyjnych 
rozwiązań z uwagi na to, że dodatkowe 
środki promowania wzrostu i zatrudnienia 
są kluczowe, by wspólny rynek przynosił
obywatelom wymierne korzyści,

Or. en

Poprawka 11
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że wspólnego rynku 
nigdy nie można rzeczywiście uznać za 
kompletny i należy go zawsze poddawać 
ponownej ocenie, uwzględniając potrzeby 
społeczne, a także należy zawsze dbać o 
rozwój technologiczny, gwarancje ochrony 
socjalnej, wzrost i rozwój gospodarczy, 
aby zagwarantować, że wspólny rynek 
przyniesie obywatelom wymierne korzyści,

E. mając na uwadze, że wspólnego rynku 
nigdy nie można rzeczywiście uznać za 
kompletny i należy go zawsze poddawać 
ponownej ocenie, uwzględniając potrzeby 
społeczne, a także należy zawsze dbać o 
rozwój technologiczny, gwarancje ochrony 
socjalnej, wzrost i rozwój gospodarczy, 
aby zagwarantować, że wspólny rynek 
przyniesie obywatelom wymierne korzyści, 
oraz że należy stworzyć i niezwłocznie 
urzeczywistnić jednolity rynek cyfrowy, 
obejmujący komunikację elektroniczną, 
co przyniesie korzyści europejskim 
obywatelom, konsumentom i 
przedsiębiorcom,

Or. en
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Poprawka 12
Sylvana Rapti, Heide Rühle, Cornelis de Jong

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że dążenie do postępu 
stanowi siłę napędową i sposób realizacji 
wizji i celów określonych przez 
prawodawców europejskich; mając na 
uwadze, że propozycje nowego 
prawodawstwa lub zmian w 
prawodawstwie muszą uwzględniać 
rzeczywiste doświadczenia i możliwości 
wdrożenia; mając na uwadze, że 
dostosowania legislacyjne muszą uzyskać 
wyraźne poparcie polityczne, 
podbudowane obiektywną oceną kosztów i 
korzyści, która stanowi czynnik 
decydujący,

F. mając na uwadze, że dążenie do postępu 
stanowi siłę napędową i sposób realizacji 
wizji i celów określonych przez 
prawodawców europejskich; mając na 
uwadze, że propozycje nowego 
prawodawstwa lub zmian w 
prawodawstwie muszą uwzględniać 
rzeczywiste doświadczenia i możliwości 
wdrożenia; mając na uwadze, że 
dostosowania legislacyjne muszą uzyskać 
wyraźne poparcie polityczne, 
podbudowane obiektywną oceną 
społeczno-ekonomiczną, która stanowi 
czynnik decydujący,

Or. en

Poprawka 13
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud, George Lyon

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że jedynym 
numerem, z jakiego można korzystać we 
wszystkich państwach członkowskich UE
w celu skontaktowania się ze służbami 
ratunkowymi jest europejski numer 
alarmowy 112,

G. mając na uwadze, że europejski numer 
alarmowy 112, ustanowiony w roku 1991 
na mocy decyzji Rady, zapewniający 
obywatelom dostęp do wszystkich służb 
ratunkowych (straży pożarnej, policji, 
służb medycznych), jest jedynym numerem 
alarmowym, z jakiego można korzystać we 
wszystkich państwach członkowskich UE, 
oraz że większość Europejczyków wciąż 
nie jest świadoma jego istnienia, a 
sytuacja ta nie uległa zmianie od 2000 r.,

Or. en
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Poprawka 14
Sylvana Rapti, Heide Rühle

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że jedynym 
numerem, z jakiego można korzystać we 
wszystkich państwach członkowskich UE 
w celu skontaktowania się ze służbami 
ratunkowymi jest europejski numer 
alarmowy 112,

G. mając na uwadze, że jedynym 
numerem, z jakiego można korzystać we 
wszystkich państwach członkowskich UE 
w celu skontaktowania się ze wszystkimi
służbami ratunkowymi jest europejski 
numer alarmowy 112,

Or. en

Poprawka 15
Louis Grech

Projekt rezolucji
Punkt Ga preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że oświadczenie 
pisemne (2007)0100 w sprawie systemu 
wczesnego ostrzegania obywateli w 
przypadku poważnych katastrof podpisane 
zostało przez 432 posłów do Parlamentu 
Europejskiego,

Or. en

Poprawka 16
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud, George Lyon

Projekt rezolucji
Punkt Ga preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że wciąż należy 
dołożyć starań na rzecz oceny i 
zapewnienia wysokiej jakości obsługi 
wywołań numeru 112, co tyczy się 
zarówno telekomunikacji, jak i 
koordynacji służb ratunkowych, a także 
to, że nie przeprowadzono jeszcze 
całościowej, szczegółowej oceny 
faktycznego stanu realizacji usługi 112 w 
UE z punktu widzenia obywateli, 
zwłaszcza oceny dostępności, 
interoperacyjności i czasu interwencji,

Or. en

Poprawka 17
Sylvana Rapti, Heide Rühle

Projekt rezolucji
Punkt Ga preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że jakość usług 
udostępnianych obywatelom w ramach 
numeru 112 zależy od wielu podmiotów i 
obejmuje istotny element niezwiązany z 
telekomunikacją, odnoszący się do 
działania służb ratunkowych,

Or. en

Poprawka 18
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Punkt Ga preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że podczas kilku 
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niedawnych katastrof uwidoczniło się 
znaczenie, jakie wczesne ostrzeganie i 
alarmowanie obywateli w przypadku 
zbliżającej się bądź trwającej poważnej 
sytuacji nadzwyczajnej lub katastrofy 
mają dla ograniczenia cierpienia i 
przeciwdziałania utracie życia,

Or. en

Poprawka 19
Sylvana Rapti, Heide Rühle, Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Punkt Gb preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że podczas kilku 
niedawnych katastrof uwidoczniło się, że 
wczesne ostrzeganie i alarmowanie 
obywateli w przypadku zbliżającej się bądź 
trwającej poważnej sytuacji nadzwyczajnej 
lub katastrofy są konieczne w celu 
ograniczenia cierpienia i przeciwdziałania 
utracie życia,

Or. en

Poprawka 20
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla znaczenie obowiązku 
świadczenia usługi powszechnej, który
stanowi sieć bezpieczeństwa dla integracji 
społecznej w przypadku, gdy same siły 
rynkowe nie wystarczyły do zapewnienia 
obywatelom i przedsiębiorstwom 
podstawowych usług;

1. podkreśla znaczenie obowiązku 
świadczenia usługi powszechnej jako 
prawa podstawowego, zwłaszcza z uwagi 
na to, że stanowi on sieć bezpieczeństwa 
dla integracji społecznej w przypadku, gdy 
same siły rynkowe nie wystarczyły do 
zapewnienia obywatelom i 
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przedsiębiorstwom podstawowych usług;

Or. en

Poprawka 21
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla znaczenie obowiązku 
świadczenia usługi powszechnej, który 
stanowi sieć bezpieczeństwa dla integracji 
społecznej w przypadku, gdy same siły 
rynkowe nie wystarczyły do zapewnienia 
obywatelom i przedsiębiorstwom 
podstawowych usług;

1. sądzi, że istniejące przepisy prawne UE 
dotyczące usługi powszechnej, stanowiące 
część dyrektywy w sprawie usługi 
powszechnej i praw użytkowników, nie są 
już odpowiednie ze względu na obecny 
stan technologii i wymagań obywateli; jest 
zdania, że konieczna jest poważniejsza 
reforma;

Or. en

Poprawka 22
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. popiera regularne poddawanie ponownej 
ocenie podejścia UE do obowiązku 
świadczenia usługi powszechnej w świetle 
rozwoju sytuacji społecznej, gospodarczej i 
technologicznej, aby wprowadzić do 
przepisów odpowiednie definicje, które 
odzwierciedlają zmieniające się potrzeby i 
przyczyniają się do poprawy jakości usług;

2. popiera regularne poddawanie ponownej 
ocenie podejścia UE do obowiązku 
świadczenia usługi powszechnej w świetle 
rozwoju sytuacji społecznej, gospodarczej i 
technologicznej, aby wprowadzić do 
przepisów odpowiednie definicje, które 
odzwierciedlają zmieniające się faktyczne 
potrzeby i przyczyniają się do poprawy 
jakości usług;

Or. en
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Poprawka 23
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. popiera zawarty w agendzie cyfrowej cel 
„szerokopasmowego dostępu dla 
wszystkich” i jest przekonany, że 
powszechny dostęp do łączy 
szerokopasmowych pomaga obywatelom i 
przedsiębiorstwom osiągnąć pełne korzyści 
z jednolitego rynku cyfrowego, szczególnie 
dzięki poprawie integracji społecznej, 
tworzeniu nowych możliwości dla 
przedsiębiorstw innowacyjnych pod 
względem społecznym i środowiskowym, 
zapewniających miejsca pracy, wzrost i 
większe możliwości dla handlu 
transgranicznego;

4. popiera zawarty w agendzie cyfrowej cel 
„szerokopasmowego dostępu dla 
wszystkich” i jest przekonany, że 
powszechny dostęp do łączy 
szerokopasmowych pomaga obywatelom i 
przedsiębiorstwom osiągnąć pełne korzyści 
z jednolitego rynku cyfrowego, szczególnie 
dzięki poprawie integracji społecznej, 
tworzeniu nowych możliwości dla 
przedsiębiorstw innowacyjnych pod 
względem społecznym i środowiskowym;

Or. fr

Poprawka 24
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein, Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. popiera zawarty w agendzie cyfrowej cel 
„szerokopasmowego dostępu dla 
wszystkich” i jest przekonany, że 
powszechny dostęp do łączy 
szerokopasmowych pomaga obywatelom i 
przedsiębiorstwom osiągnąć pełne korzyści 
z jednolitego rynku cyfrowego, szczególnie 
dzięki poprawie integracji społecznej, 
tworzeniu nowych możliwości dla 
przedsiębiorstw innowacyjnych pod 
względem społecznym i środowiskowym, 

4. popiera zawarty w agendzie cyfrowej cel 
„szerokopasmowego dostępu dla 
wszystkich” i jest przekonany, że 
powszechny dostęp do łączy 
szerokopasmowych pomaga obywatelom i 
przedsiębiorstwom osiągnąć pełne korzyści 
z jednolitego rynku cyfrowego, szczególnie 
dzięki poprawie integracji społecznej, 
tworzeniu nowych możliwości dla 
przedsiębiorstw innowacyjnych pod 
względem społecznym i środowiskowym, 



PE462.898v01-00 14/44 AM\865044PL.doc

PL

zapewniających miejsca pracy, wzrost i 
większe możliwości dla handlu 
transgranicznego;

zapewniających miejsca pracy, wzrost i 
większe możliwości dla handlu 
transgranicznego; w tym celu popiera 
promowanie umiejętności 
wykorzystywania technologii cyfrowych;

Or. en

Poprawka 25
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję, aby w większym 
stopniu wspierała finansowo lokalne 
projekty umożliwiające dostępność łączy 
cyfrowych, jak również by wspomagała 
wszystkie te podmioty, które dzięki 
udostępnianiu połączeń w budynkach 
użyteczności publicznej z bezpłatnym 
dostępem do Internetu umożliwiają 
grupom narażonym na zagrożenia 
korzystanie z rozwiązań technologicznych;

Or. hu

Poprawka 26
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. uznaje, że zachęcanie do korzystania z 
usług online, napędzające popyt i 
prowadzące w ten sposób do zwiększenia 
włączenia społecznego uprzednio 
marginalizowanych obywateli m.in. w 
zakresie nowych elektronicznych usług 
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edukacyjnych, zdrowotnych i 
administracyjnych, również przyczynia się 
do realizacji celów agendy cyfrowej;

Or. en

Poprawka 27
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że łączenie strategii 
politycznych i technologii może 
przyczynić się do opracowania nowych 
usług i aplikacji online przez 
przedsiębiorstwa i organy publiczne, 
napędzając popyt na szybsze łącza 
internetowe, sprawiając, że inwestycje w 
otwarte sieci szerokopasmowe będą 
bardziej opłacalne, a tym samym 
zachęcając do tworzenia partnerstw 
publiczno-prywatnych;

5. podkreśla, że połączenie strategii 
politycznych i technologii (takich jak sieci 
kablowe, światłowodowe, komórkowe czy 
satelitarne) może przyczynić się do 
opracowania nowych usług i aplikacji 
online przez przedsiębiorstwa i organy 
publiczne, elektronicznej administracji, 
opieki zdrowotnej czy edukacji, napędzając 
popyt na szybsze łącza internetowe, 
sprawiając, że inwestycje w otwarte sieci 
szerokopasmowe będą bardziej opłacalne, 
a tym samym zachęcając do tworzenia 
partnerstw publiczno-prywatnych;

Or. en

Poprawka 28
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla znaczenie unijnych 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych i sądzi, że w kontekście 
szerszego przeglądu owych przepisów 
bardzo istotne jest to, by zarówno lokalne, 
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jak i regionalne władze czerpały korzyści 
ze środków zachęcających je do udziału w 
inwestycjach w dziedzinie technologii 
komunikacyjnych oraz w zamówieniach 
przedkomercyjnych (służących 
udostępnianiu na rynku korzyści z 
badań), a także, by powszechnie 
wprowadzono elektroniczne zamówienia 
publiczne;

Or. en

Poprawka 29
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla znaczenie przepisów 
dotyczących zamówień publicznych i 
sądzi, że bardzo istotne jest to, by podczas 
ich reformowania władzom lokalnym i 
regionalnym ułatwiono uczestnictwo w 
inwestycjach w dziedzinie technologii 
komunikacyjnych, by zmodyfikowano 
zamówienia przedkomercyjne w sposób 
sprzyjający badaniom, a także by 
ustanowiono elektroniczne zamówienia 
publiczne;

Or. en

Poprawka 30
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. apeluje o skuteczną transpozycję ram 
telekomunikacyjnych, w szczególności 
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postanowień dotyczących neutralności 
sieci, w taki sposób, by użytkownicy 
końcowi mogli mieć dostęp do usług i 
treści oraz mogli używać aplikacji 
dowolnie wybranych w Internecie;

Or. en

Poprawka 31
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że usługa powszechna nie jest 
prawem ani głównym czynnikiem 
służącym osiągnięciu celu 
„szerokopasmowego dostępu dla 
wszystkich”, mając na względzie wysokie 
wymagane koszty inwestycji, które nie 
muszą oznaczać, że usługi świadczone 
konsumentom będą znacznie lepsze;

6. podkreśla, że usługa powszechna nie jest 
jedynym ani głównym czynnikiem 
służącym osiągnięciu celu 
„szerokopasmowego dostępu dla 
wszystkich”, mając na względzie wysokie 
wymagane koszty inwestycji, które nie 
muszą oznaczać, że usługi świadczone 
konsumentom będą znacznie lepsze;

Or. en

Poprawka 32
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że usługa powszechna nie jest 
prawem ani głównym czynnikiem 
służącym osiągnięciu celu 
„szerokopasmowego dostępu dla 
wszystkich”, mając na względzie wysokie 
wymagane koszty inwestycji, które nie 
muszą oznaczać, że usługi świadczone 
konsumentom będą znacznie lepsze;

6. podkreśla, że usługa powszechna nie jest 
głównym czynnikiem służącym 
osiągnięciu celu „szerokopasmowego 
dostępu dla wszystkich”, zwraca jednak 
uwagę na konieczność przeglądu zakresu 
usługi powszechnej, jeśli do 2013 r. nie 
uda się zapewnić wszystkim obywatelom 
UE dostępu do podstawowych łączy 
szerokopasmowych;
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Or. en

Poprawka 33
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że usługa powszechna nie jest 
prawem ani głównym czynnikiem 
służącym osiągnięciu celu 
„szerokopasmowego dostępu dla 
wszystkich”, mając na względzie wysokie 
wymagane koszty inwestycji, które nie 
muszą oznaczać, że usługi świadczone 
konsumentom będą znacznie lepsze;

6. podkreśla, że usługa powszechna nie jest 
jedynym czynnikiem służącym osiągnięciu 
celu „szerokopasmowego dostępu dla 
wszystkich”, mając na względzie wysokie 
wymagane koszty inwestycji oraz 
przyznanie niewystarczających funduszy,
wskutek czego nie stworzono możliwości 
świadczenia konsumentom znacznie
lepszych usług;

Or. en

Poprawka 34
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że usługa powszechna nie jest 
prawem ani głównym czynnikiem 
służącym osiągnięciu celu 
„szerokopasmowego dostępu dla 
wszystkich”, mając na względzie wysokie 
wymagane koszty inwestycji, które nie 
muszą oznaczać, że usługi świadczone 
konsumentom będą znacznie lepsze;

6. podkreśla, że usługa powszechna nie jest 
prawem ani głównym czynnikiem 
służącym osiągnięciu celu 
„szerokopasmowego dostępu dla 
wszystkich”, mając na względzie wysokie 
wymagane koszty inwestycji, które nie 
muszą oznaczać, że usługi świadczone 
konsumentom będą znacznie lepsze, a 
rozwój rynku najlepiej przyczyni się do 
zwiększenia liczby szybkich łącz 
szerokopasmowych;

Or. en
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Poprawka 35
Lara Comi

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że usługa powszechna nie jest 
prawem ani głównym czynnikiem 
służącym osiągnięciu celu 
„szerokopasmowego dostępu dla 
wszystkich”, mając na względzie wysokie 
wymagane koszty inwestycji, które nie 
muszą oznaczać, że usługi świadczone 
konsumentom będą znacznie lepsze;

6. podkreśla, że usługa powszechna nie jest 
prawem ani głównym czynnikiem 
służącym osiągnięciu celu 
„szerokopasmowego dostępu dla 
wszystkich”, mając na względzie wysokie 
wymagane koszty inwestycji, które nie 
muszą oznaczać, że usługi świadczone 
konsumentom będą znacznie lepsze, a 
rozwój rynku najlepiej przyczyni się do 
zwiększenia liczby szybkich łącz 
szerokopasmowych;

Or. en

Poprawka 36
Lara Comi

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że obowiązek świadczenia usługi 
powszechnej mógłby ostatecznie stać się 
dodatkową zachętą do rozwoju sieci 
szerokopasmowych;

skreślony

Or. en

Poprawka 37
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że obowiązek świadczenia usługi 
powszechnej mógłby ostatecznie stać się 
dodatkową zachętą do rozwoju sieci 
szerokopasmowych;

7. uważa, że wprowadzenie obowiązku 
udostępniania łącz szerokopasmowych nie 
poskutkuje automatycznie zwiększonym 
zainteresowaniem; dlatego zwraca się do 
Komisji i państw członkowskich raczej o 
wzmocnienie środków napędzających 
popyt oraz pobudzanie zainteresowania 
niż tylko o zapewnianie podłączenia do 
sieci; sądzi ponadto, że obowiązek 
świadczenia usługi powszechnej mógłby 
ostatecznie stać się dodatkową zachętą do 
rozwoju sieci szerokopasmowych, jednak 
cel, jakim jest powszechny dostęp do sieci 
szerokopasmowych, powinien zostać 
zrealizowany w oparciu o odpowiednio 
sporządzone programy krajowe;

Or. en

Poprawka 38
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że obowiązek świadczenia usługi 
powszechnej mógłby ostatecznie stać się 
dodatkową zachętą do rozwoju sieci 
szerokopasmowych;

7. uważa, że obowiązek świadczenia usługi 
powszechnej mógłby ostatecznie stać się 
dodatkową zachętą do rozwoju sieci 
szerokopasmowych, na przykład jako cel 
średnioterminowy;

Or. en

Poprawka 39
Eija-Riitta Korhola

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)



AM\865044PL.doc 21/44 PE462.898v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

7a. uważa, że skuteczna polityka w 
zakresie widma radiowego, umożliwiająca 
zharmonizowane korzystanie z 
„dywidendy cyfrowej”, a także stworzenie 
przyjaznych dla inwestorów regulacji są 
równie istotnymi instrumentami służącymi 
zwiększeniu dostępu do sieci 
szerokopasmowych;

Or. en

Poprawka 40
Lara Comi

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. uważa, że polityka w zakresie widma, 
umożliwiająca zharmonizowane 
korzystanie z „dywidendy cyfrowej”, a 
także stworzenie przyjaznych dla 
inwestorów regulacji są równie istotnymi 
instrumentami służącymi zwiększeniu 
dostępu do sieci szerokopasmowych;

Or. en

Poprawka 41
Lara Comi

Projekt rezolucji
Ustęp 7b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. podkreśla, że na obszarach, na których 
wprowadzenie sieci szerokopasmowej nie 
jest opłacalne, preferowanym wariantem 
w zakresie finansowania powinny być 
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krajowe i europejskie fundusze publiczne, 
takie jak europejskie fundusze 
strukturalne lub fundusze rozwoju 
regionalnego;

Or. en

Poprawka 42
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję do zakończenia 
trwającej oceny skutków i do dostarczenia 
prawodawcom solidnych danych na temat 
istniejącego i oczekiwanego popytu oraz 
ulepszenia realizacji obowiązku 
świadczenia usługi powszechnej dzięki 
łączom szerokopasmowym, a także analizy 
dotyczącej tego, jaki jest najskuteczniejszy 
sposób finansowania wprowadzenia 
obowiązku świadczenia usługi 
powszechnej z punktu widzenia państw 
członkowskich, konsumentów i 
przedsiębiorstw;

8. uważa, że przedwczesne wprowadzenie 
obowiązku udostępniania łączy 
szerokopasmowych może osłabić 
dobrowolne działania przedsiębiorstw w 
tym zakresie; dlatego też wzywa Komisję 
do zakończenia trwającej oceny skutków i 
do dostarczenia prawodawcom solidnych 
danych na temat istniejącego i 
oczekiwanego popytu oraz ulepszenia 
realizacji obowiązku świadczenia usługi 
powszechnej dzięki łączom 
szerokopasmowym, a także analizy 
dotyczącej tego, jaki jest najskuteczniejszy 
sposób finansowania wprowadzenia 
obowiązku świadczenia usługi 
powszechnej z punktu widzenia państw 
członkowskich, konsumentów i 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 43
Lara Comi

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję do zakończenia 
trwającej oceny skutków i do dostarczenia 
prawodawcom solidnych danych na temat 
istniejącego i oczekiwanego popytu oraz 
ulepszenia realizacji obowiązku 
świadczenia usługi powszechnej dzięki 
łączom szerokopasmowym, a także analizy 
dotyczącej tego, jaki jest najskuteczniejszy
sposób finansowania wprowadzenia 
obowiązku świadczenia usługi 
powszechnej z punktu widzenia państw 
członkowskich, konsumentów i 
przedsiębiorstw;

8. wzywa Komisję do zakończenia 
trwającej oceny skutków i do dostarczenia 
prawodawcom solidnych danych na temat 
istniejącego i oczekiwanego popytu oraz 
ulepszenia realizacji obowiązku 
świadczenia usługi powszechnej dzięki 
łączom szerokopasmowym, a także analizy 
dotyczącej tego, jaki jest najskuteczniejszy 
mechanizm finansowania, dzięki któremu 
można będzie uniknąć ponoszenia 
zbędnych kosztów oraz nakładania 
nadmiernych obciążeń na podmioty 
branżowe;

Or. en

Poprawka 44
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zwraca się do Komisji o dopilnowanie, 
by sieci szerokopasmowe następnej 
generacji zostały wprowadzone z 
zapewnieniem ochrony otwartego i 
neutralnego charakteru Internetu, tak aby 
zapobiec arbitralnej dyskryminacji w 
zakresie możliwości dostępu 
użytkowników końcowych do usług i 
zawartości oraz korzystania z dowolnych 
aplikacji w Internecie;

Or. en

Poprawka 45
Malcolm Harbour
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję, aby działając 
równolegle z krajowymi organami 
regulacyjnymi oraz we współpracy z nimi, 
uważnie monitorowała rynki celem 
zagwarantowania, że te państwa 
członkowskie, które już są w stanie 
realizować obowiązek świadczenia usługi 
powszechnej za pomocą szeregu 
technologii szerokopasmowych o różnych 
prędkościach lub pragną to robić, będą 
mogły to uczynić, nie powodując zakłóceń 
na rynku;

9. wzywa Komisję, aby działając 
równolegle z krajowymi organami 
regulacyjnymi oraz we współpracy z nimi, 
uważnie monitorowała rynki celem 
zagwarantowania, że te państwa 
członkowskie, które już są w stanie 
realizować obowiązek świadczenia usługi 
powszechnej za pomocą szeregu 
technologii szerokopasmowych o różnych 
prędkościach lub pragną to robić, będą 
mogły to uczynić, nie powodując zakłóceń 
na rynku, i tylko w przypadku wyraźnej 
niewydolności rynku, aby nie hamować 
prywatnych inwestycji w sieci;

Or. en

Poprawka 46
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby przy wsparciu 
krajowych organów regulacyjnych zbadały 
możliwości równego stosowania 
obowiązku świadczenia usługi 
powszechnej, co gwarantowałoby 
dostępność dla grup narażonych na 
zagrożenia nie tylko poprzez 
wprowadzenie specjalnych urządzeń 
końcowych i taryf, ale również poprzez 
dostępność wystarczających informacji, a 
także rzeczywisty wybór dla konsumenta w 
odniesieniu do dostępnych usług i usług 
posprzedażnych;

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby przy wsparciu 
krajowych organów regulacyjnych zbadały 
możliwości równego stosowania 
obowiązku świadczenia usługi 
powszechnej, co gwarantowałoby 
dostępność dla grup narażonych na 
zagrożenia nie tylko poprzez 
wprowadzenie specjalnych urządzeń 
końcowych i przystępnych cenowo taryf, 
ale również poprzez dostępność 
wystarczających informacji, a także 
rzeczywisty wybór dla konsumenta w 
odniesieniu do dostępnych usług i usług 
posprzedażnych;
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Poprawka 47
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby przy wsparciu 
krajowych organów regulacyjnych 
zbadały możliwości równego stosowania 
obowiązku świadczenia usługi 
powszechnej, co gwarantowałoby
dostępność dla grup narażonych na
zagrożenia nie tylko poprzez 
wprowadzenie specjalnych urządzeń 
końcowych i taryf, ale również poprzez 
dostępność wystarczających informacji, a 
także rzeczywisty wybór dla konsumenta w 
odniesieniu do dostępnych usług i usług 
posprzedażnych;

11. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby w porozumieniu z 
krajowymi organami regulacyjnymi
zbadały możliwości równego stosowania 
przepisów dotyczących praw 
użytkowników w zmienionej dyrektywie, 
co promowałoby dostępność dla grup 
narażonych na zagrożenia nie tylko 
poprzez wprowadzenie specjalnych 
urządzeń końcowych i taryf, ale również 
poprzez dostępność wystarczających 
informacji, a także rzeczywisty wybór dla 
konsumenta w odniesieniu do dostępnych 
usług i usług posprzedażnych;

Or. en

Poprawka 48
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. uważa jednak, że podstawowy zapis o 
finansowaniu usługi powszechnej, z 
zapewnieniem niedyskryminacyjnego i 
przejrzystego zarządzania środkami 
finansowymi, powinien pozostać w mocy 
w prawodawstwie UE, a jego zakres 
powinien zostać rozszerzony w taki 
sposób, by obejmował zarówno dane, jak i 
zobowiązania dotyczące usług głosowych;
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Poprawka 49
Louis Grech

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że dzięki numerowi 112 
można ratować ludzkie życie i numer ten 
zwiększa ochronę obywateli UE;

12. podkreśla, że dzięki numerowi 112 
można ratować ludzkie życie i numer ten 
zwiększa ochronę obywateli UE, ponieważ 
pełni funkcję głównego systemu wsparcia 
dla obywateli i konsumentów 
mieszkających na obszarze wspólnego 
rynku; jest zdania, że Komisja powinna 
zadbać o to, by wszystkie grupy społeczne 
miały dostęp do przedmiotowej usługi, w 
tym osoby niepełnosprawne (z wadami 
słuchu, mowy itp.) oraz należące do 
innych grup o szczególnych potrzebach;

Or. en

Poprawka 50
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że dzięki numerowi 112 
można ratować ludzkie życie i numer ten 
zwiększa ochronę obywateli UE;

12. podkreśla, że dzięki numerowi 112 
można ratować ludzkie życie i numer ten 
zwiększa ochronę obywateli UE; zwraca 
uwagę na istotne znaczenie zapewnienia 
sprawnego działania numeru 112 w całej 
Unii;

Or. en
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Poprawka 51
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że dzięki numerowi 112 
można ratować ludzkie życie i numer ten 
zwiększa ochronę obywateli UE;

12. podkreśla, że dzięki europejskiemu 
numerowi alarmowemu 112 można 
ratować ludzkie życie i numer ten zwiększa 
ochronę obywateli UE;

Or. en

Poprawka 52
Zigmantas Balčytis

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ubolewa jednak nad tym, że daleko jest 
jeszcze do pełnego wykorzystania 
potencjału europejskiego numeru 
alarmowego 112; w związku z tym uważa, 
że należy wciąż podejmować podstawowe 
kroki, aby uświadomić obywatelom 
istnienie takiego numeru, a także aby 
rozwiązać inne kwestie związane z 
technologią i lepszą koordynacją;

13. ubolewa nad tym, że daleko jest jeszcze 
do pełnego wykorzystania potencjału 
europejskiego numeru alarmowego 112; w 
związku z tym uważa, że należy wciąż 
podejmować podstawowe kroki, aby 
uświadomić obywatelom istnienie takiego 
numeru, a także aby rozwiązać inne 
kwestie związane z technologią i lepszą 
koordynacją;

Or. en

Poprawka 53
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. ubolewa jednak nad tym, że daleko jest 
jeszcze do pełnego wykorzystania 

13. ubolewa jednak nad tym, że daleko jest 
jeszcze do pełnego wykorzystania 
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potencjału europejskiego numeru 
alarmowego 112; w związku z tym uważa, 
że należy wciąż podejmować podstawowe 
kroki, aby uświadomić obywatelom 
istnienie takiego numeru, a także aby 
rozwiązać inne kwestie związane z 
technologią i lepszą koordynacją;

potencjału numeru 112; w związku z tym 
uważa, że należy wciąż podejmować 
podstawowe kroki, aby uświadomić 
obywatelom istnienie takiego numeru, a 
także aby rozwiązać inne kwestie związane 
z technologią i lepszą koordynacją;

Or. en

Poprawka 54
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję Europejską oraz
państwa członkowskie, aby wspólnie 
podjęły bardziej intensywne działania na 
rzecz podniesienia świadomości społecznej 
istnienia i wykorzystywania numeru 112;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. hu

Poprawka 55
Louis Grech

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję Europejską oraz 
państwa członkowskie, aby wspólnie 
podjęły bardziej intensywne działania na 
rzecz podniesienia świadomości społecznej 
istnienia i wykorzystywania numeru 112;

14. wzywa Komisję Europejską oraz 
państwa członkowskie, aby wspólnie 
podjęły bardziej intensywne działania na 
rzecz podniesienia świadomości społecznej 
istnienia i wykorzystywania numeru 112, 
poprzez opracowanie dalekosiężnej i 
ukierunkowanej strategii komunikacji 
skoncentrowanej na obawach i pytaniach 
obywateli w odniesieniu do działania 
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systemu;

Or. en

Poprawka 56
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa państwa członkowskie do 
upowszechniania informacji o numerze 
alarmowym 112 w najlepiej nadających 
się do tego miejscach, zwłaszcza w 
szkołach, skąd informacje te mogą łatwo 
dotrzeć do znaczącej liczby gospodarstw 
domowych, na lotniskach i dworcach 
kolejowych, ponieważ numer 112 jest 
szczególnie użyteczny dla podróżnych, a 
także na łamach portali informacyjnych 
krajowych służb ratunkowych;

Or. en

Poprawka 57
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 14b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. wzywa państwa członkowskie do 
upowszechniania informacji o numerze 
alarmowym 112 w najlepiej nadających 
się do tego miejscach, stanowiących 
punkty informacyjne łatwo dostępne dla 
wielu gospodarstw domowych, zwłaszcza 
w gabinetach lekarskich i aptekach, 
szkołach, szpitalach i klinikach, na 
lotniskach i dworcach kolejowych, 
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ponieważ numer 112 jest szczególnie 
użyteczny dla podróżnych, a także na 
łamach portali informacyjnych krajowych 
służb ratunkowych;

Or. en

Poprawka 58
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 14c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14c. zauważa jednak, że w państwach 
członkowskich istnieją obowiązujące od 
wielu lat numery alarmowe, i podkreśla, 
że ważne jest, aby obywatele je znali i nie 
mieli wątpliwości, który numer należy 
wybrać;

Or. en

Poprawka 59
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie do 
poprawy dokładności i niezawodności 
informacji dotyczących lokalizacji osoby 
dzwoniącej, zgodnie z nowymi przepisami 
unijnymi w zakresie telekomunikacji, oraz 
do ulepszenia technologii, aby 
doprowadzić do realizacji ostatecznego 
celu, jakim jest automatyczna lokalizacja;

15. ubolewa nad tym, że państwa 
członkowskie nie zapewniają jeszcze 
służbom ratunkowym 112 
natychmiastowych, dokładnych i 
niezawodnych informacji dotyczących 
lokalizacji osoby dzwoniącej, ponieważ 
taka informacja powinna zostać 
udostępniona w ciągu kilku sekund, aby 
zapewnić cenne informacje dyspozytorom 
i ratownikom; w tym kontekście wzywa 
państwa członkowskie do poprawy 
dokładności i niezawodności informacji 
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dotyczących lokalizacji osoby dzwoniącej, 
zgodnie z nowymi przepisami unijnymi w 
zakresie telekomunikacji, oraz do 
ulepszenia technologii, aby doprowadzić 
do realizacji ostatecznego celu, jakim jest 
natychmiastowa automatyczna lokalizacja;

Or. en

Poprawka 60
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud, George Lyon

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie do 
poprawy dokładności i niezawodności 
informacji dotyczących lokalizacji osoby 
dzwoniącej, zgodnie z nowymi przepisami 
unijnymi w zakresie telekomunikacji, oraz 
do ulepszenia technologii, aby 
doprowadzić do realizacji ostatecznego 
celu, jakim jest automatyczna lokalizacja;

15. wzywa Komisję, w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi, do wyraźnej
poprawy dokładności i niezawodności 
informacji dotyczących lokalizacji osoby 
dzwoniącej, zgodnie z nowymi przepisami 
unijnymi w zakresie telekomunikacji, oraz 
do ulepszenia technologii, aby 
doprowadzić do realizacji ostatecznego 
celu, jakim jest automatyczna lokalizacja w 
ciągu kilku sekund dla wszystkich 
wywołań numeru 112, dzięki czemu 
dyspozytorzy otrzymają dokładną i 
niezawodną informację, co przyniesie 
korzyści obywatelom;

Or. en

Poprawka 61
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa państwa członkowskie do 
poprawy dokładności i niezawodności 

15. wzywa państwa członkowskie do 
poprawy dokładności i niezawodności 
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informacji dotyczących lokalizacji osoby 
dzwoniącej, zgodnie z nowymi przepisami 
unijnymi w zakresie telekomunikacji, oraz 
do ulepszenia technologii, aby 
doprowadzić do realizacji ostatecznego 
celu, jakim jest automatyczna lokalizacja;

informacji dotyczących lokalizacji osoby 
dzwoniącej, zgodnie z nowymi przepisami 
unijnymi w zakresie telekomunikacji, oraz 
do ulepszenia technologii w celu 
umożliwienia automatycznej lokalizacji 
połączeń z telefonów komórkowych, 
również wykonywanych przez klientów 
korzystających z roamingu;

Or. en

Poprawka 62
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zwraca się do Komisji o 
ustanowienie, możliwie jak najszybciej i w 
ścisłej współpracy z państwami 
członkowskimi, obowiązkowych wymogów 
dokładności i niezawodności w zakresie 
automatycznej lokalizacji wywołań 
numeru 112 w UE, a także o 
uwzględnienie możliwości podjęcia 
działań przeciw państwom członkowskim, 
które nie wypełnią swoich zobowiązań w 
tym zakresie, zgodnie z nowymi 
przepisami unijnymi dotyczącymi 
telekomunikacji;

Or. en

Poprawka 63
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. apeluje do Komisji o wsparcie 
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opracowania standardów dotyczących 
dostępu następnej generacji do 
europejskiego numeru 112 oraz regulacji 
w sprawie lokalizacji osoby dzwoniącej w 
przypadku połączeń typu VoIP, ponieważ 
takie połączenia mogą być wywoływane za 
pomocą aplikacji niepołączonych z siecią;

Or. en

Poprawka 64
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. domaga się udostępnienia środków 
finansowych i wsparcia projektów 
badawczych celem zadbania o to, by 
opracowano najlepsze możliwe technologie 
określania lokalizacji osoby dzwoniącej, w 
tym za pomocą technologii VoIP, i w 
związku z tym popiera opracowanie 
standardów i uregulowań nowej 
generacji;

16. domaga się udostępnienia środków 
finansowych i wsparcia projektów 
badawczych celem zadbania o to, by 
opracowano najlepsze możliwe technologie 
określania lokalizacji osoby dzwoniącej, 
zwłaszcza poprzez przyznanie funduszy z 
programu na rzecz wspierania polityki 
dotyczącej TIK przewidzianych w budżecie 
UE na lata 2009, 2010 i 2011 w celu 
wsparcia badań i wdrażania 
innowacyjnych usług (opartych na 
połączeniach z numerem 112 za pomocą 
technologii VoIP oraz za pośrednictwem 
sieci), jeszcze przed wprowadzeniem w UE 
dostępu następnej generacji do numeru 
112; wzywa także Komisję do 
przeprowadzenia analizy stanu realizacji 
w zakresie aplikacji dostępu następnej 
generacji do numeru 112, takich jak 
aplikacje tekstowe, aplikacje wideo, 
portale społecznościowe, oraz sposobu, w 
jaki tego rodzaju dostępne aplikacje mogą 
zostać wykorzystane do wywołań 
alarmowych, w celu poprawy dostępu do 
numeru 112 oraz usprawnienia reakcji 
służb ratunkowych zainicjowanych przez 
obywateli;



PE462.898v01-00 34/44 AM\865044PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 65
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. domaga się udostępnienia środków 
finansowych i wsparcia projektów 
badawczych celem zadbania o to, by 
opracowano najlepsze możliwe technologie 
określania lokalizacji osoby dzwoniącej, w 
tym za pomocą technologii VoIP, i w 
związku z tym popiera opracowanie 
standardów i uregulowań nowej generacji;

16. domaga się, aby państwa członkowskie 
i Komisja wprowadziły środki mające na 
celu poprawę dostępu do środków 
finansowych i wsparcie projektów 
badawczych celem zadbania o to, by 
opracowano najlepsze możliwe technologie 
określania lokalizacji osoby dzwoniącej, w 
tym za pomocą technologii VoIP, i w 
związku z tym popiera opracowanie 
standardów i uregulowań nowej generacji;

Or. en

Poprawka 66
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję do rozważenia tego, 
w jaki sposób można wykorzystać 
wiadomości wysyłane przez telefon 
komórkowy, pliki wideo, innowacyjne 
usługi, np. oparte na technologii VoIP, 
oraz portale społecznościowe do 
komunikacji alarmowej, tak aby ułatwić i 
zwiększyć korzystanie z numeru 112 przez 
wszystkich europejskich obywateli;

Or. fr
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Poprawka 67
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein, Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla znaczenie lepszej 
koordynacji między organami służb 
ratunkowych zarówno na szczeblu 
krajowym, jak na szczeblu 
międzynarodowym/Unii Europejskiej, aby 
osiągnąć najwyższy poziom skuteczności;

18. podkreśla znaczenie lepszej 
koordynacji między organami służb
ratunkowych zarówno na szczeblu 
krajowym, jak na szczeblu 
międzynarodowym/Unii Europejskiej, aby 
osiągnąć najwyższy poziom skuteczności 
oraz, mając to na uwadze, zwraca się do 
Komisji o współpracę z organami 
administracyjnymi państw członkowskich 
w celu zbadania, w jaki sposób można 
poprawić interoperacyjność ich systemów, 
a także o wsparcie tych organów;

Or. en

Poprawka 68
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud, George Lyon

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do określenia 
wymogów w zakresie niezawodności oraz 
wskaźników natychmiastowej reakcji jako 
cele działania;

19. wzywa Komisję, w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi, do określenia 
wymogów w zakresie niezawodności i 
jakości dla całego systemu usługi 112 oraz 
do ustalenia wskaźników wydajności i 
wytycznych dotyczących jakości usługi 
112 z punktu widzenia obywateli, z 
uwzględnieniem potrzeby dostępności, 
interoperacyjności służb ratunkowych, 
wielojęzyczności oraz natychmiastowych i 
wysokiej jakości interwencji służb 
ratunkowych;
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Or. en

Poprawka 69
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do określenia 
wymogów w zakresie niezawodności oraz 
wskaźników natychmiastowej reakcji jako 
cele działania;

19. wzywa Komisję do jak najszybszego 
określenia wymogów w zakresie 
niezawodności oraz wskaźników 
natychmiastowej reakcji jako cele 
działania;

Or. en

Poprawka 70
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wzywa Komisję do określenia 
wymogów w zakresie niezawodności oraz 
wskaźników natychmiastowej reakcji jako 
cele działania;

19. wzywa Komisję do określenia w 
najwcześniejszym możliwym terminie
wymogów w zakresie niezawodności oraz 
wskaźników natychmiastowej reakcji jako 
cele działania;

Or. en

Poprawka 71
Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Ustęp 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. zaleca wymianę najlepszych praktyk,
szczególnie w odniesieniu do korzystania z 
jednego operatora obsługującego 
rozmowy oraz wykorzystania usług 
tłumaczenia ustnego, które mogłyby 
pomóc ludziom nieznającym języka kraju, 
w którym korzystają z usług służb 
ratunkowych;

20. zaleca wymianę najlepszych praktyk w 
celu poprawy skuteczności obsługi we 
wszystkich państwach członkowskich oraz 
utworzenie systemu koordynacji między 
służbami ratunkowymi we wszystkich 
państwach członkowskich, aby obywatel 
przebywający na terytorium innego 
państwa członkowskiego mógł połączyć 
się ze służbami ratunkowymi państwa 
pochodzenia, a służby te mogły mu 
udzielić wszelkiej pomocy oraz 
koordynować akcję ze służbami państwa, 
w którym pojawił się problem;

Or. es

Poprawka 72
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud, George Lyon

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zaleca wymianę najlepszych praktyk, 
szczególnie w odniesieniu do korzystania z 
jednego operatora obsługującego 
rozmowy oraz wykorzystania usług 
tłumaczenia ustnego, które mogłyby 
pomóc ludziom nieznającym języka kraju, 
w którym korzystają z usług służb 
ratunkowych;

20. zwraca się do Komisji o wsparcie w 
ramach programu działania wymiany 
doświadczeń i najlepszych praktyk 
pomiędzy służbami ratunkowymi w UE, 
poprzez utworzenie sieci eksperckiej 
koncentrującej się na regularnej 
wymianie informacji pomiędzy krajowymi 
organami regulacyjnymi, służbami 
ratunkowymi i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego; w ramach 
programu powinno się również 
przewidzieć wsparcie na rzecz 
wprowadzenia usługi 112 w krajach 
kandydujących oraz sąsiedzkich;

Or. en
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Poprawka 73
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zaleca wymianę najlepszych praktyk,
szczególnie w odniesieniu do korzystania z 
jednego operatora obsługującego rozmowy 
oraz wykorzystania usług tłumaczenia 
ustnego, które mogłyby pomóc ludziom
nieznającym języka kraju, w którym 
korzystają z usług służb ratunkowych;

20. zaleca wymianę najlepszych praktyk, 
pomiędzy krajowymi organami 
regulacyjnymi, służbami ratunkowymi 
oraz organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego państw członkowskich, z 
rozszerzeniem tej wymiany o organizacje 
w krajach kandydujących oraz 
sąsiedzkich; zaleca zwłaszcza wymianę 
najlepszych praktyk między państwami 
członkowskimi w zakresie obsługi 
wywołań numeru 112, obejmujących na 
przykład szkolenia dla operatorów,
korzystanie z jednego operatora 
obsługującego rozmowy oraz 
wykorzystanie usług tłumaczenia ustnego, 
które mogłyby pomóc osobom
nieznającym języka kraju, w którym 
korzystają z usług służb ratunkowych;

Or. en

Poprawka 74
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zaleca wymianę najlepszych praktyk,
szczególnie w odniesieniu do korzystania z 
jednego operatora obsługującego rozmowy 
oraz wykorzystania usług tłumaczenia 
ustnego, które mogłyby pomóc ludziom
nieznającym języka kraju, w którym 
korzystają z usług służb ratunkowych;

20. zaleca wymianę najlepszych praktyk w 
zakresie obsługi wywołań numeru 112,
obejmujących na przykład szkolenia 
operatorów, korzystanie z jednego 
operatora obsługującego rozmowy oraz 
wykorzystanie usług tłumaczenia ustnego, 
które mogłyby pomóc osobom
nieznającym języka kraju, w którym 
korzystają z usług służb ratunkowych;
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Or. en

Poprawka 75
Toine Manders

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zaleca wymianę najlepszych praktyk, 
szczególnie w odniesieniu do korzystania z 
jednego operatora obsługującego rozmowy 
oraz wykorzystania usług tłumaczenia 
ustnego, które mogłyby pomóc ludziom 
nieznającym języka kraju, w którym 
korzystają z usług służb ratunkowych;

20. zaleca wymianę najlepszych praktyk, 
szczególnie w odniesieniu do korzystania z 
jednego operatora obsługującego rozmowy 
oraz wykorzystania usług online i usług
tłumaczenia ustnego, które mogłyby 
pomóc ludziom nieznającym języka kraju, 
w którym korzystają z usług służb 
ratunkowych;

Or. en

Poprawka 76
Ildikó Gáll-Pelcz, Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla potrzebę zagwarantowania 
dostępności numeru 112 dla ludzi z 
różnymi rodzajami niepełnosprawności i 
grup narażonych na zagrożenia i wzywa do 
standaryzacji dostępności numeru 112 dla 
tych osób;

21. wzywa państwa członkowskie, aby 
ludziom z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności i grupom narażonym 
na zagrożenia umożliwiły łatwy dostęp do 
numeru 112; chodzi o zapewnienie 
użytkownikom z wadami słuchu lub 
wzroku specjalnych terminali, usług 
tekstowych, tłumaczenia na język migowy 
lub innych specjalnych urządzeń;

Or. hu
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Poprawka 77
Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla potrzebę zagwarantowania 
dostępności numeru 112 dla ludzi z 
różnymi rodzajami niepełnosprawności i 
grup narażonych na zagrożenia i wzywa do 
standaryzacji dostępności numeru 112 dla 
tych osób;

21. podkreśla potrzebę zagwarantowania 
dostępności numeru 112 dla ludzi z 
różnymi rodzajami niepełnosprawności i 
grup narażonych na zagrożenia i wzywa do 
standaryzacji dostępności numeru 112 dla 
tych osób; wzywa także Komisję i państwa 
członkowskie do zwiększenia wysiłków 
służących poszerzeniu zakresu znajomości 
numeru 112 wśród tych osób dzięki 
wykorzystaniu środków komunikacji 
najlepiej przystosowanych do potrzeb tej 
grupy;

Or. fr

Poprawka 78
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla potrzebę zagwarantowania 
dostępności numeru 112 dla ludzi z 
różnymi rodzajami niepełnosprawności i 
grup narażonych na zagrożenia i wzywa do 
standaryzacji dostępności numeru 112 dla 
tych osób;

21. podkreśla potrzebę zagwarantowania 
dostępności numeru 112 dla ludzi z 
różnymi rodzajami niepełnosprawności i 
grup narażonych na zagrożenia i wzywa w 
szczególności do standaryzacji dostępności 
numeru 112 dla tych grup;

Or. en

Poprawka 79
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Malcolm Harbour
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Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa państwa członkowskie, mając 
na uwadze już istniejącą technologię, do 
wykazania woli koniecznej do przyjęcia 
systemu proaktywnego zapobiegania, 
polegającego na przesyłaniu obywatelom 
w danym regionie informacji o 
zbliżających się lub trwających 
poważnych sytuacjach nadzwyczajnych 
lub katastrofach za pośrednictwem usług 
telekomunikacyjnych;

Or. en

Poprawka 80
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
analizy dotyczącej dotychczasowego 
funkcjonowania numeru 112 oraz 
współpracy między właściwymi organami 
w celu poprawienia usługi;

22. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
analizy dotyczącej dotychczasowego 
funkcjonowania numeru 112, współpracy 
między właściwymi organami w celu 
poprawienia usługi oraz dotychczasowych 
indywidualnych działań podejmowanych 
przez państwa członkowskie;

Or. hu

Poprawka 81
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
analizy dotyczącej dotychczasowego 
funkcjonowania numeru 112 oraz 
współpracy między właściwymi organami 
w celu poprawienia usługi;

22. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
analizy dotyczącej dotychczasowego 
funkcjonowania numeru 112 oraz 
współpracy między właściwymi organami 
w celu poprawienia usługi; ponadto wzywa 
Komisję do rozważenia możliwości 
rozszerzenia zakresu usługi 112 dla 
połączeń głosowych o wiadomości SMS z 
treścią „112”, których otrzymanie wywoła 
interwencję służb ratunkowych;

Or. en

Poprawka 82
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud, George Lyon

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zwraca się do Komisji o dopilnowanie 
tego, by niezależne organy dokonały 
najpóźniej do końca 2012 r. oceny 
faktycznego stanu realizacji usługi 112 w 
UE z punktu widzenia obywateli, 
zwłaszcza oceny dostępności, 
interoperacyjności oraz czasu interwencji; 
w tym kontekście wzywa również Komisję 
do przedstawienia w tym samym terminie 
przeglądu wiążących prawnie i 
wdrożonych przepisów dotyczących czasu 
interwencji w UE oraz do rozszerzenia 
zakresu analizy wpływu przygotowywanej 
w ramach systemu eCall o skutki dla 
obywateli oraz skutki finansowe działania 
usługi 112;

Or. en
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Poprawka 83
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. apeluje do Komisji o przedstawienie 
sprawozdania w sprawie „odwrotnego 
systemu 112”, czyli obejmującego całą 
UE, uniwersalnego, wielojęzycznego, 
dostępnego, uproszczonego i skutecznego 
połączonego systemu ostrzegania i 
alarmowania obywateli w przypadku 
nadchodzącej lub trwającej poważnej 
klęski żywiołowej bądź katastrofy 
wywołanej przez człowieka lub innej 
katastrofy; jest zdania, że taki system 
należałoby wdrożyć bez naruszania 
prywatności oraz w połączeniu z 
odpowiednimi kampaniami 
informacyjnymi i edukacyjnymi dla 
obywateli;

Or. en

Poprawka 84
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 22b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. zwraca się do Komisji o ocenę, w 
ścisłej współpracy z państwami 
członkowskimi, i jak najszybsze 
rozważenie stosownych działań na rzecz 
rozszerzenia definicji pojęcia usługi 
powszechnej w taki sposób, by 
obejmowała ona stworzenie i prowadzenie 
ogólnoeuropejskiego, wielojęzycznego, 
dostępnego dla wszystkich i skutecznego 
„odwrotnego 112”, czyli systemu 
wczesnego ostrzegania obywateli 
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korzystających z usług 
telekomunikacyjnych w razie zbliżających 
się bądź trwających poważnych sytuacji 
nadzwyczajnych oraz katastrof na 
obszarze UE;

Or. en


