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Poprawka 1
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Odniesienie 1a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów w sprawie transgranicznego 
elektronicznego handlu konsumenckiego
w UE (COM(2009) 0557);

Or. en

Poprawka 2
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Odniesienie 1a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów w sprawie transgranicznego 
elektronicznego handlu konsumenckiego
w UE (COM(2009) 0557);

Or. en

Poprawka 3
Lena Ek

Projekt rezolucji
Odniesienie 1a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów w sprawie transgranicznego 
elektronicznego handlu konsumenckiego
w UE (COM(2009) 0557);

Or. en

Poprawka 4
Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Odniesienie 5a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 
3 marca 2009 r. w sprawie zamówień 
przedkomercyjnych: wspieranie 
innowacyjności w celu zapewnienia 
trwałości i wysokiej jakości usług 
publicznych w Europie1,
1 Dz.U. C 100 z 30.4.2009, s. 6.

Or. fr

Poprawka 5
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Odniesienie 5a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając oświadczenie Komisji
w sprawie neutralności sieci1,
1Dz.U. C 308 z 18.12.2009, s. 2.
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Or. en

Poprawka 6
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że Europa musi 
zwiększyć swoje wysiłki ukierunkowane 
na stworzenie kompleksowego 
społeczeństwa cyfrowego, aby odgrywać 
na świecie przewodnią rolę w tworzeniu
i stosowaniu nowych technologii 
cyfrowych oraz w zapewnianiu większej 
wartości swoim obywatelom
i przedsiębiorstwom,

Or. en

Poprawka 7
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że ponowne 
osiąganie przez Europę wzrostu 
gospodarczego w okresie kolejnych 
5–10 lat może być realizowane bardzo 
różnymi sposobami w zależności od roli, 
jaką będzie odgrywała innowacyjność 
oparta na technologiach informacyjno–
komunikacyjnych (TIK); mając na 
uwadze, że w związku z tym, iż brak 
zasobów ludzkich dysponujących 
właściwymi umiejętnościami nadal jest
dla Europy problemem, istnieje pilna 
potrzeba przyjęcia skutecznej i aktywnej 
polityki w celu kontynuowania inwestycji
z zakresu TIK oraz zagwarantowania, że 
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umiejętności z zakresu korzystania z usług 
elektronicznych nie staną się przeszkodą 
dla innowacyjnych organizacji
i przedsiębiorstw w sektorze publicznym
i prywatnym,

Or. en

Poprawka 8
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że europejskie 
społeczeństwo i gospodarkę czekają 
ogromne zmiany strukturalne, a TIK dają 
możliwość stworzenia podstaw przejścia 
na model bardziej otwartego 
społeczeństwa i zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego,

Or. en

Poprawka 9
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że podstawowym 
celem stworzenia cyfrowej Europy jest 
dalsza poprawa jakości życia i jakości 
warunków pracy obywateli europejskich; 
mając na uwadze, że społeczeństwo 
cyfrowe powinno być rozwijane w taki 
sposób, aby tworzyć nowe miejsca pracy 
oraz aby nadawać coraz większej liczbie 
obywateli prawo do pełnego korzystania
z możliwości oferowanych przez nowe 
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technologie 
informacyjno-komunikacyjne,

Or. en

Poprawka 10
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że rozwijanie 
społeczeństwa cyfrowego powinno mieć 
charakter integracyjny – nowe 
technologie i usługi powinny być dostępne 
dla wszystkich obywateli UE za rozsądną 
opłatą; mając na uwadze, że polityka 
związana z agendą cyfrową powinna być 
ukierunkowana na usunięcie luki 
cyfrowej w UE; mając na uwadze, że 
zasada solidarności powinna być w pełni 
stosowana w cyfrowym społeczeństwie 
informacyjnym,

Or. en

Poprawka 11
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że potencjał 
Europy leży w umiejętnościach jej 
mieszkańców, siły roboczej
i organizacji; mając na uwadze, że bez 
umiejętności technologie oraz 
infrastruktura informacyjno-
komunikacyjna mogą przynieść jedynie 
ograniczone korzyści gospodarcze

C. mając na uwadze, że potencjał 
Europy jest nierozerwalnie powiązany
z umiejętnościami jej mieszkańców, 
siły roboczej i organizacji; mając na 
uwadze, że bez umiejętności 
technologie oraz infrastruktura 
informacyjno-komunikacyjna mogą 
przynieść jedynie ograniczone 
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i społeczne,

,

dodatkowe korzyści gospodarcze
i społeczne,

Or. el

Poprawka 12
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że między 
poszczególnymi regionami Unii nadal 
istnieje przepaść cyfrowa w odniesieniu 
zarówno do poziomu dostępu do 
technologii, jak i kompetencji 
użytkowników,

Or. en

Poprawka 13
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że TIK stają się 
nieodłącznym narzędziem korzystania
z wolności wypowiedzi i wspierania 
inicjatyw demokratycznych, takich jak 
kampanie i głosowania, 

Or. en
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Poprawka 14
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że TIK mogą
w znacznym stopniu wesprzeć wysiłki na 
rzecz zapewnienia warunków dla 
pozytywnego i zrównoważonego rozwoju
w krajach na całym świecie oraz 
zwalczania ubóstwa i nierówności 
społecznej i gospodarczej,

Or. en

Poprawka 15
Henri Weber

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że obywatele będą 
powstrzymywać się od kontaktów, 
swobodnego wyrażania opinii i zawierania 
transakcji, jeśli nie będą mieli 
wystarczającego zaufania do ram 
prawnych nowej przestrzeni cyfrowej; 
mając na uwadze, że zagwarantowanie 
praw cyfrowych jest podstawowym 
warunkiem zaufania ze strony obywateli,

D. mając na uwadze, że obywatele będą 
powstrzymywać się od kontaktów, 
swobodnego wyrażania opinii i zawierania 
transakcji, jeśli nie będą mieli 
wystarczającego zaufania do ram 
prawnych nowej przestrzeni cyfrowej; 
mając na uwadze, że zagwarantowanie 
praw cyfrowych jest podstawowym 
warunkiem zaufania ze strony obywateli,
oraz podkreślając, że warunkiem 
osiągnięcia zaufania przedsiębiorstw jest 
zagwarantowanie ochrony praw własności 
intelektualnej i innych praw,

Or. fr
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Poprawka 16
Sajjad Karim, Silvana Koch-Mehrin

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że obywatele będą 
powstrzymywać się od kontaktów, 
swobodnego wyrażania opinii i zawierania 
transakcji, jeśli nie będą mieli 
wystarczającego zaufania do ram 
prawnych nowej przestrzeni cyfrowej; 
mając na uwadze, że zagwarantowanie 
praw cyfrowych jest podstawowym 
warunkiem zaufania ze strony obywateli,

D. mając na uwadze, że obywatele będą 
powstrzymywać się od kontaktów, 
swobodnego wyrażania opinii i zawierania 
transakcji, jeśli nie będą mieli 
wystarczającego zaufania do ram 
prawnych nowej przestrzeni cyfrowej; 
mając na uwadze, że zagwarantowanie 
praw cyfrowych jest podstawowym 
warunkiem zaufania ze strony obywateli; 
mając na uwadze, że zagwarantowanie 
ochrony praw własności intelektualnej 
(PWI) i innych praw jest podstawowym 
warunkiem zaufania ze strony 
przedsiębiorstw,

Or. en

Poprawka 17
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że obywatele będą 
powstrzymywać się od kontaktów, 
swobodnego wyrażania opinii i zawierania 
transakcji, jeśli nie będą mieli 
wystarczającego zaufania do ram 
prawnych nowej przestrzeni cyfrowej; 
mając na uwadze, że zagwarantowanie 
praw cyfrowych jest podstawowym 
warunkiem zaufania ze strony obywateli,

D. mając na uwadze, że obywatele będą 
powstrzymywać się od kontaktów, 
swobodnego wyrażania opinii i zawierania 
transakcji, jeśli nie będą mieli 
wystarczającego zaufania do ram 
prawnych nowej przestrzeni cyfrowej; 
mając na uwadze, że zagwarantowanie 
praw cyfrowych jest podstawowym 
warunkiem zaufania ze strony obywateli; 
mając na uwadze, że zarówno taka 
wolność wypowiedzi, jak i innowacyjność 
zależą od otwartego i neutralnego 
charakteru sieci łączności,
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Poprawka 18
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że obywatele będą 
powstrzymywać się od kontaktów, 
swobodnego wyrażania opinii i zawierania 
transakcji, jeśli nie będą mieli 
wystarczającego zaufania do ram 
prawnych nowej przestrzeni cyfrowej; 
mając na uwadze, że zagwarantowanie 
praw cyfrowych jest podstawowym 
warunkiem zaufania ze strony obywateli,

D. mając na uwadze, że obywatele będą 
powstrzymywać się od kontaktów, 
swobodnego wyrażania opinii i zawierania 
transakcji, jeśli nie będą mieli 
wystarczającego zaufania do ram 
prawnych nowej przestrzeni cyfrowej; 
mając na uwadze, że zagwarantowanie 
praw podstawowych jest w tym kontekście
podstawowym warunkiem zaufania ze 
strony obywateli,

Or. en

Poprawka 19
Róża Thun Und Hohenstein, Paul Rübig

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że obywatele będą 
powstrzymywać się od kontaktów, 
swobodnego wyrażania opinii i zawierania 
transakcji, jeśli nie będą mieli 
wystarczającego zaufania do ram 
prawnych nowej przestrzeni cyfrowej; 
mając na uwadze, że zagwarantowanie 
praw cyfrowych jest podstawowym 
warunkiem zaufania ze strony obywateli,

D. mając na uwadze, że obywatele będą 
powstrzymywać się od kontaktów, 
swobodnego wyrażania opinii i zawierania 
transakcji, jeśli nie będą mieli 
wystarczającego zaufania do ram 
prawnych nowej przestrzeni cyfrowej; 
mając na uwadze, że uznawanie
i egzekwowanie praw cyfrowych jest 
podstawowym warunkiem zaufania ze 
strony obywateli,

Or. en
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Poprawka 20
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że przestępczość
internetowa, tj. zachęcanie to 
przeprowadzania ataków terrorystycznych, 
przestępstwa oparte na nienawiści
i pornografia dziecięca, nasiliła się
i zagraża poszczególnym jednostkom,
w tym dzieciom,

Or. en

Poprawka 21
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że sektory twórcze 
nie tylko przyczyniają się do naprawy 
gospodarczej UE, lecz również oferują 
atrakcyjne treści i usługi, które zachęcają 
do wykorzystywania i wdrażania TIK;

Or. en

Poprawka 22
Henri Weber

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że europejskie 
sektory kulturalne i twórcze nie tylko 
odgrywają podstawową rolę
w propagowaniu w Europie 
różnorodności kulturalnej, pluralizmu 
mediów i demokracji uczestniczącej, lecz 
również są głównym bodźcem dla 
zrównoważonego rozwoju i naprawy 
gospodarczej w Unii Europejskiej,

Or. fr

Poprawka 23
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że obowiązujący 
model ochrony praw własności 
intelektualnej i innych praw jest 
zagrożony; mając jednak na uwadze, że 
jak na razie nie opracowano żadnego 
zadowalającego nowego modelu, zgodnie
z którym dostawcy treści i właściciele 
praw otrzymywaliby odpowiednie 
wynagrodzenie za ich towary i usługi,

Or. nl

Poprawka 24
Henri Weber

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że nie udało nam się 
jeszcze stworzyć w pełni funkcjonującego 
jednolitego rynku usług internetowych
w Europie; mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług cyfrowych jest dziś 
poważnie utrudniony przez niejednolite 
zasady na poziomie krajowym,

E. mając na uwadze, że nie udało nam się 
jeszcze stworzyć w pełni funkcjonującego 
jednolitego rynku usług internetowych
w Europie; mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług cyfrowych jest dziś 
poważnie utrudniony przez niejednolite 
zasady na poziomie krajowym; mając na 
uwadze, że w czasie debaty nad 
stworzeniem jednolitego rynku w sektorze 
twórczym szczególną uwagę należy 
zwrócić szczególną uwagę na specyficzne 
aspekty kulturalne i językowe,

Or. fr

Poprawka 25
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że nie udało nam się 
jeszcze stworzyć w pełni funkcjonującego 
jednolitego rynku usług internetowych
w Europie; mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług cyfrowych jest dziś 
poważnie utrudniony przez niejednolite 
zasady na poziomie krajowym,

E. mając na uwadze, że nie udało nam się 
jeszcze zagwarantować pełnego dostępu 
do usług cyfrowych dla wszystkich grup 
społecznych; mając na uwadze, że dostęp 
do usług cyfrowych dla wszystkich grup 
społecznych jest dziś poważnie utrudniony 
przez nadmierną koncentrację tego typu 
usług w sektorze prywatnym i to, że są one 
ograniczane w sektorze publicznym, co 
może mieć negatywne skutki dla grup 
społecznych znajdujących się
w niekorzystnej sytuacji,

Or. pt



AM\806061PL.doc 15/103 PE439.243v01-00

PL

Poprawka 26
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że nie udało nam się 
jeszcze stworzyć w pełni funkcjonującego 
jednolitego rynku usług internetowych
w Europie; mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług cyfrowych jest dziś 
poważnie utrudniony przez niejednolite 
zasady na poziomie krajowym,

E. mając na uwadze, że nie udało nam się 
jeszcze stworzyć w pełni funkcjonującego 
jednolitego rynku cyfrowego dla usług 
społeczeństwa informacyjno-
komunikacyjnego w Europie; mając na 
uwadze, że swobodny przepływ usług 
cyfrowych jest dziś poważnie utrudniony 
przez niejednolite zasady na poziomie 
krajowym; mając na uwadze, że 
europejskie spółki i usługi publiczne 
odniosą korzyści gospodarcze i społeczne 
dzięki wykorzystaniu zaawansowanych 
usług i aplikacji z zakresu TIK,

Or. en

Poprawka 27
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że nie udało nam się 
jeszcze stworzyć w pełni funkcjonującego 
jednolitego rynku usług internetowych
w Europie; mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług cyfrowych jest dziś 
poważnie utrudniony przez niejednolite 
zasady na poziomie krajowym,

E. mając na uwadze, że nie udało nam się 
jeszcze stworzyć w pełni funkcjonującego 
jednolitego rynku cyfrowego usług 
internetowych i łączności w Europie; 
mając na uwadze, że swobodny przepływ 
usług cyfrowych jest dziś poważnie 
utrudniony przez niejednolite zasady na 
poziomie krajowym; mając na uwadze, że 
europejskie spółki i usługi publiczne 
odniosą korzyści gospodarcze i społeczne 
dzięki wykorzystaniu zaawansowanych 
usług i aplikacji z zakresu TIK,

Or. en
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Poprawka 28
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że nie udało nam się 
jeszcze stworzyć w pełni funkcjonującego 
jednolitego rynku usług internetowych
w Europie; mając na uwadze, że swobodny
przepływ usług cyfrowych jest dziś 
poważnie utrudniony przez niejednolite 
zasady na poziomie krajowym,

E. mając na uwadze, że nie udało nam się 
jeszcze stworzyć w pełni funkcjonującego 
jednolitego rynku usług internetowych
i łączności w Europie; mając na uwadze, 
że swobodny przepływ usług cyfrowych 
jest dziś poważnie utrudniony przez 
niejednolite zasady na poziomie 
krajowym; mając na uwadze, że 
europejskie spółki i usługi publiczne 
odniosą korzyści gospodarcze i społeczne 
dzięki wykorzystaniu zaawansowanych 
usług i aplikacji z zakresu TIK,

Or. en

Poprawka 29
Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo 
Kalfin

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że nie udało nam się 
jeszcze stworzyć w pełni funkcjonującego 
jednolitego rynku usług internetowych
w Europie; mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług cyfrowych jest dziś 
poważnie utrudniony przez niejednolite 
zasady na poziomie krajowym,

E. mając na uwadze, że nie udało nam się 
jeszcze stworzyć w pełni funkcjonującego 
jednolitego rynku cyfrowego usług 
internetowych w Europie; mając na 
uwadze, że swobodny przepływ usług 
cyfrowych jest dziś poważnie utrudniony 
przez niejednolite zasady na poziomie 
krajowym; mając na uwadze, że 
europejskie spółki i usługi publiczne 
odniosą korzyści gospodarcze i społeczne 
dzięki wykorzystaniu zaawansowanych 
usług i aplikacji z zakresu TIK,
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Or. en

Poprawka 30
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że nie udało nam się 
jeszcze stworzyć w pełni funkcjonującego 
jednolitego rynku usług internetowych
w Europie; mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług cyfrowych jest dziś 
poważnie utrudniony przez niejednolite 
zasady na poziomie krajowym,

E. mając na uwadze, że nie udało nam się 
jeszcze stworzyć w pełni funkcjonującego 
jednolitego rynku usług internetowych
w Europie; mając na uwadze, że swobodny 
przepływ usług cyfrowych
i transgraniczny handel elektroniczny jest 
dziś poważnie utrudniony przez 
niejednolite zasady na poziomie krajowym,

Or. en

Poprawka 31
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że nie udało nam 
się jeszcze stworzyć w pełni 
funkcjonującego jednolitego rynku 
usług internetowych w Europie; mając 
na uwadze, że swobodny przepływ 
usług cyfrowych jest dziś poważnie 
utrudniony przez niejednolite zasady na 
poziomie krajowym,

E. mając na uwadze, że nie udało nam się 
jeszcze stworzyć w pełni funkcjonującego 
jednolitego rynku cyfrowych usług 
internetowych w Europie; mając na 
uwadze, że swobodny przepływ usług 
cyfrowych jest dziś poważnie utrudniony 
przez niejednolite zasady na poziomie 
krajowym,

Or. el
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Poprawka 32
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że europejskie 
społeczeństwo demokratyczne, udział 
obywateli w debacie publicznej oraz 
dostęp do informacji w cyfrowym świecie 
zależą od prężnie działającego
i konkurencyjnego sektora prasy, jako 
czwartego filara demokracji,

Or. en

Poprawka 33
Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że brak postępu
w tworzeniu, rozpowszechnianiu
i stosowaniu TIK powoduje hamowanie 
wzrostu i wydajności, oraz mając na 
uwadze, że młode przedsiębiorstwa
o znacznym potencjalne wzrostu 
działające w obszarze innowacyjności TIK 
znajdują się pod silną presją osiągnięcia 
zrównoważonej pozycji na rynku,

Or. fr

Poprawka 34
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że w niektórych 
sektorach rynku popyt jest wciąż 
kontrolowany na szczeblu krajowym,
np. w przypadku niektórych usług 
transmisyjnych i zawodów sportowych,
w związku z czym jeden uniwersalny 
model nie może stanowić odpowiedniego 
rozwiązania,

Or. nl

Poprawka 35
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo 
Kalfin

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że o ile w UE ponad 
90% ludności ma dostęp do łącza 
szerokopasmowego, o tyle korzysta z niego 
tylko 50% gospodarstw domowych,

Or. en

Poprawka 36
Giles Chichester

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że konkurencyjne 
rynki łączności odgrywają ważną rolę
w zapewnianiu uzyskiwania przez 
użytkowników maksymalnych korzyści 
pod względem możliwości dokonywania 
wyboru, jakości i przystępnych cen,
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Or. en

Poprawka 37
Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Sajjad 
Karim, Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że konkurencyjne 
rynki łączności odgrywają ważną rolę
w zapewnianiu uzyskiwania przez 
użytkowników maksymalnych korzyści 
pod względem możliwości dokonywania 
wyboru, jakości i przystępnych cen,

Or. en

Poprawka 38
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że konkurencyjne 
rynki łączności odgrywają ważną rolę
w zapewnianiu uzyskiwania przez 
użytkowników maksymalnych korzyści 
pod względem możliwości dokonywania 
wyboru, jakości i przystępnych cen,

Or. en

Poprawka 39
Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że konkurencyjne 
rynki łączności odgrywają ważną rolę
w zapewnianiu uzyskiwania przez 
użytkowników maksymalnych korzyści 
pod względem możliwości dokonywania 
wyboru, jakości i przystępnych cen,

Or. en

Poprawka 40
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że konkurencyjne 
rynki łączności odgrywają ważną rolę
w zapewnianiu uzyskiwania przez 
użytkowników maksymalnych korzyści 
pod względem możliwości dokonywania 
wyboru, jakości i przystępnych cen,

Or. en

Poprawka 41
Lena Ek

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że zarówno 
komunikat Komisji COM(2009) 0557, jak
i jej badanie przeprowadzone za pomocą 
anonimowych zakupów testowych 
pokazują, że transgraniczny handel 
elektroniczny może mieć duże znaczenie 
dla konsumentów europejskich,
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Or. sv

Poprawka 42
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że pomimo, iż 
internet jest najszybciej rozwijającym się 
kanałem sprzedaży detalicznej, luka 
między krajowym i transgranicznym 
handlem elektronicznym w UE zwiększa 
się,

Or. en

Poprawka 43
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że pomimo, iż 
internet jest najszybciej rozwijającym się 
kanałem sprzedaży detalicznej, luka 
między krajowym i transgranicznym 
handlem elektronicznym w UE zwiększa
się,

Or. en

Poprawka 44
Robert Goebbels

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że blokowanie, 
niszczenie i dyskryminowanie treści, 
usług, aplikacji, sprzętu lub protokołów 
internetowych ogranicza możliwości 
dokonywania wyboru przez konsumentów 
oraz innowacyjność,

Or. en

Poprawka 45
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że sektory prywatny
i publiczny muszą inwestować w nowe 
innowacyjne platformy i usługi, takie jak
np. identyfikacja radiowa, chmury 
obliczeniowe (ang. cloud computing), 
e-zdrowie, inteligentne liczniki, 
inteligentna mobilność itp.; mając na 
uwadze, że wzmocnienie wspólnego rynku 
europejskiego zwiększy zainteresowanie 
inwestycjami w europejską gospodarkę
i rynki oraz przyniesie dodatkowe korzyści 
skali,

Or. en

Poprawka 46
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że sektory prywatny
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i publiczny muszą inwestować w nowe 
innowacyjne platformy i usługi, takie jak
np. chmury obliczeniowe (ang. cloud 
computing), e-zdrowie, inteligentne 
liczniki, inteligentna mobilność itp.; 
mając na uwadze, że wzmocnienie 
wspólnego rynku europejskiego zwiększy 
zainteresowanie inwestycjami
w europejską gospodarkę i rynki oraz 
przyniesie dodatkowe korzyści skali,

Or. en

Poprawka 47
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Punkt Eb preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że w komunikacie 
Komisji COM(2009) 557 stwierdza się, iż 
obywatele i przedsiębiorstwa UE mają 
znaczne możliwości oszczędzania dzięki 
transgranicznemu handlowi 
elektronicznemu,

Or. en

Poprawka 48
Robert Goebbels

Projekt rezolucji
Punkt Eb preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że w komunikacie 
Komisji w sprawie transgranicznego 
elektronicznego handlu konsumenckiego
w UE (COM(2009) 557) stwierdza się, iż 
obywatele UE mają znaczne możliwości 
oszczędzania dzięki transgranicznemu 
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handlowi elektronicznemu,

Or. en

Poprawka 49
Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze – z jednej strony –
że pomimo celu przeznaczenia 3% PKB 
na badania naukowe Unia Europejska 
wciąż utrzymuje poziom 1,9%, a wysiłki 
władz publicznych osiągają 0,6%, oraz że
– z drugiej strony – inwestycje w TIK 
stanowią 30% łącznych wydatków na 
badania naukowe,

Or. fr

Poprawka 50
Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt Eb preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że Stany 
Zjednoczone wydają 50 mld dolarów 
rocznie na przetargi dotyczące umów 
badawczych, co stanowi kwotę 
dwudziestokrotnie wyższą niż w Unii 
Europejskiej i równą mniej więcej połowie 
łącznej różnicy inwestycyjnej między 
Stanami Zjednoczonymi a Europą; mając 
na uwadze, że zamówienia 
przedkomercyjne w obszarze TIK 
stanowią mniej niż 1 mld euro w UE,
w porównaniu z ponad 10 mld w Stanach 
Zjednoczonych,
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Or. fr

Poprawka 51
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku w sprawie kompleksowej strategii
i planu działania umożliwiającego Europie 
poczynienie postępów na drodze ku 
otwartemu i dostatniemu społeczeństwu 
cyfrowemu; proponuje, aby te nowe ramy 
nazwać „agendą 2015.eu”, wzorując je na 
pozytywnej spirali 2015.eu;

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku w sprawie kompleksowej strategii
i planu działania umożliwiającego Europie 
poczynienie postępów na drodze ku 
otwartemu i dostatniemu społeczeństwu 
cyfrowemu; 

Or. es

Poprawka 52
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku w sprawie kompleksowej strategii
i planu działania umożliwiającego Europie 
poczynienie postępów na drodze ku 
otwartemu i dostatniemu społeczeństwu 
cyfrowemu; proponuje, aby te nowe ramy 
nazwać „agendą 2015.eu”, wzorując je na 
pozytywnej spirali 2015.eu;

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku w sprawie kompleksowej strategii
i planu działania, którego cele zostałyby 
określone wspólne z Parlamentem i Radą, 
umożliwiającego Europie poczynienie 
postępów na drodze ku otwartemu
i dostatniemu społeczeństwu cyfrowemu
oraz otwierającego przed wszystkimi 
obywatelami UE możliwości gospodarcze, 
społeczne i kulturalne; proponuje, aby te 
nowe ramy nazwać „agendą 2015.eu”, 
wzorując je na pozytywnej spirali 2015.eu;

Or. fr
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Poprawka 53
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku w sprawie kompleksowej strategii
i planu działania umożliwiającego Europie 
poczynienie postępów na drodze ku 
otwartemu i dostatniemu społeczeństwu 
cyfrowemu; proponuje, aby te nowe ramy 
nazwać „agendą 2015.eu”, wzorując je na 
pozytywnej spirali 2015.eu;

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku w sprawie kompleksowej strategii
i planu działania umożliwiającego Europie 
poczynienie postępów na drodze ku 
otwartemu i dostatniemu społeczeństwu 
cyfrowemu, który otwierałby przed 
wszystkimi obywatelami UE możliwości
zarówno gospodarcze, jak i społeczne;
proponuje, aby te nowe ramy nazwać 
„agendą 2015.eu”, wzorując je na 
pozytywnej spirali 2015.eu;

Or. nl

Poprawka 54
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku w sprawie kompleksowej strategii
i planu działania umożliwiającego Europie 
poczynienie postępów na drodze ku 
otwartemu i dostatniemu społeczeństwu 
cyfrowemu; proponuje, aby te nowe ramy 
nazwać „agendą 2015.eu”, wzorując je na 
pozytywnej spirali 2015.eu;

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku w sprawie kompleksowej strategii
i planu działania umożliwiającego Europie 
poczynienie postępów na drodze ku 
otwartemu i dostatniemu społeczeństwu 
cyfrowemu; proponuje, aby te nowe ramy 
nazwać „agendą 2020.eu”, wzorując je na 
pozytywnej spirali 2020.eu;

Or. en
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Poprawka 55
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku w sprawie kompleksowej strategii
i planu działania umożliwiającego Europie 
poczynienie postępów na drodze ku 
otwartemu i dostatniemu społeczeństwu 
cyfrowemu; proponuje, aby te nowe ramy 
nazwać „agendą 2015.eu”, wzorując je na 
pozytywnej spirali 2015.eu;

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku w sprawie zintegrowanej
i kompleksowej strategii i planu działania 
umożliwiającego Europie poczynienie 
postępów na drodze ku otwartemu
i dostatniemu społeczeństwu cyfrowemu; 
proponuje, aby te nowe ramy nazwać 
„agendą 2015.eu”, wzorując je na 
pozytywnej spirali 2015.eu;

Or. el

Poprawka 56
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zwraca się do Komisji o przygotowanie 
wniosku legislacyjnego w sprawie 
katalogu praw zawierającego prawa 
człowieka dla obywateli europejskich 
w internecie;

Or. sv

Poprawka 57
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1a. wzywa do przyjęcia na szczeblu Unii 
Europejskiej ambitnej agendy cyfrowej, 
która nie tylko zachęcałaby do 
inwestowania w nowe sieci i platformy, 
lecz także gwarantowała powszechną 
otwartość i dostępność oraz 
bezpieczeństwo sprzętu i infrastruktury 
komunikacyjnej;

Or. fr

Poprawka 58
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu do internetu 
stacjonarnego i mobilnego oraz 
rozmieszczaniu infrastruktury nowej 
generacji; podkreśla, że wymaga to polityki 
promowania dostępu na uczciwych 
zasadach i po konkurencyjnych cenach 
dla wszystkich społeczności niezależnie od 
lokalizacji, dzięki czemu żadnemu 
obywatelowi w Europie nie grozi 
wykluczenie;

2. podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu do internetu 
stacjonarnego i mobilnego oraz 
konkurencji i inwestycji w zakresie 
infrastruktury i usług nowej generacji; 
podkreśla, że unijne ramy regulacyjne 
muszą być otwarte i wspierać powstawanie 
nowych, alternatywnych technologii, a 
także nowych generacji infrastruktury;

Or. en

Poprawka 59
Angelika Niebler, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu do internetu 
stacjonarnego i mobilnego oraz 
rozmieszczaniu infrastruktury nowej 
generacji; podkreśla, że wymaga to 
polityki promowania dostępu na 
uczciwych zasadach i po konkurencyjnych 
cenach dla wszystkich społeczności 
niezależnie od lokalizacji, dzięki czemu 
żadnemu obywatelowi w Europie nie grozi 
wykluczenie;

2. podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu użytkowników do 
stacjonarnego i mobilnego łącza 
szerokopasmowego oraz rozmieszczaniu 
infrastruktury nowej generacji; podkreśla, 
że wymaga to celowej polityki, która
w ramach regulacyjnych tworzyłaby 
zachęty do trwałych prywatnych inwestycji
w nową infrastrukturę dostępową oraz 
promowała dostęp do łączy 
szerokopasmowych na uczciwych zasadach
i po konkurencyjnych cenach dla 
wszystkich obywateli niezależnie od 
lokalizacji, dzięki czemu żadnemu 
obywatelowi w Europie nie grozi 
wykluczenie;

Or. en

Poprawka 60
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu do internetu 
stacjonarnego i mobilnego oraz 
rozmieszczaniu infrastruktury nowej 
generacji; podkreśla, że wymaga to 
polityki promowania dostępu na uczciwych 
zasadach i po konkurencyjnych cenach dla 
wszystkich społeczności niezależnie od 
lokalizacji, dzięki czemu żadnemu 
obywatelowi w Europie nie grozi 

2. podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu użytkowników do 
internetu stacjonarnego i mobilnego oraz 
rozmieszczaniu infrastruktury nowej 
generacji; podkreśla, że wymaga to 
polityki promowania dostępu na uczciwych 
zasadach i po konkurencyjnych cenach dla 
wszystkich obywateli niezależnie od 
lokalizacji, dzięki czemu żadnemu 
obywatelowi w Europie nie grozi 
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wykluczenie; wykluczenie, która to polityka w ramach 
regulacyjnych tworzyłaby zachęty 
wspierające trwałe prywatne inwestycje
w infrastrukturę dostępową nowej 
generacji;

Or. en

Poprawka 61
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu do internetu 
stacjonarnego i mobilnego oraz 
rozmieszczaniu infrastruktury nowej 
generacji; podkreśla, że wymaga to 
polityki promowania dostępu na 
uczciwych zasadach i po konkurencyjnych 
cenach dla wszystkich społeczności 
niezależnie od lokalizacji, dzięki czemu 
żadnemu obywatelowi w Europie nie grozi 
wykluczenie;

2. Podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu użytkowników do 
stacjonarnego i mobilnego łącza 
szerokopasmowego oraz rozmieszczaniu 
infrastruktury i usług nowej generacji; 
podkreśla, że wymaga to polityki 
wspierającej konkurencję, możliwość 
dokonywania wyboru i różnorodność
w ramach usług o dużej szybkości, dającej 
dostęp na uczciwych zasadach i po 
konkurencyjnych cenach dla wszystkich 
obywateli i społeczności niezależnie od 
lokalizacji, dzięki czemu żadnemu 
obywatelowi w Europie nie grozi 
wykluczenie, która to polityka tworzyłaby 
zachęty do trwałych prywatnych inwestycji
w infrastrukturę dostępową nowej 
generacji, aby wykorzystać potencjał 
internetu z korzyścią dla europejskich 
obywateli i małych przedsiębiorstw;

Or. en
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Poprawka 62
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu do internetu 
stacjonarnego i mobilnego oraz 
rozmieszczaniu infrastruktury nowej 
generacji; podkreśla, że wymaga to 
polityki promowania dostępu na 
uczciwych zasadach i po konkurencyjnych 
cenach dla wszystkich społeczności 
niezależnie od lokalizacji, dzięki czemu 
żadnemu obywatelowi w Europie nie grozi 
wykluczenie;

2. podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu do internetu 
stacjonarnego i mobilnego oraz 
rozmieszczaniu infrastruktury i usług 
nowej generacji dzięki stworzeniu zachęt 
wspierających inwestycje; podkreśla, że 
wymaga to polityki wspierającej 
konkurencję, możliwość dokonywania 
wyboru i różnorodność w ramach usług
o dużej szybkości, dającej dostęp na 
uczciwych zasadach i po konkurencyjnych 
cenach dla wszystkich społeczności 
niezależnie od lokalizacji, dzięki czemu 
żadnemu obywatelowi w Europie nie grozi 
wykluczenie;

Or. en

Poprawka 63
Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu do internetu 
stacjonarnego i mobilnego oraz 
rozmieszczaniu infrastruktury nowej 
generacji; podkreśla, że wymaga to 
polityki promowania dostępu na 

2. podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu do internetu 
stacjonarnego i mobilnego oraz 
konkurencji i inwestycjom
w infrastrukturę i usługi nowej generacji; 
podkreśla, że wymaga to polityki 
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uczciwych zasadach i po konkurencyjnych 
cenach dla wszystkich społeczności 
niezależnie od lokalizacji, dzięki czemu 
żadnemu obywatelowi w Europie nie grozi 
wykluczenie;

wspierającej możliwość dokonywania 
wyboru i różnorodność w ramach usług
o dużej szybkości, dającej dostęp na 
uczciwych zasadach i po konkurencyjnych 
cenach dla wszystkich społeczności 
niezależnie od lokalizacji, dzięki czemu 
żadnemu obywatelowi w Europie nie grozi 
wykluczenie;

Or. en

Poprawka 64
Giles Chichester

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu do internetu 
stacjonarnego i mobilnego oraz 
rozmieszczaniu infrastruktury nowej 
generacji; podkreśla, że wymaga to 
polityki promowania dostępu na 
uczciwych zasadach i po konkurencyjnych 
cenach dla wszystkich społeczności 
niezależnie od lokalizacji, dzięki czemu 
żadnemu obywatelowi w Europie nie grozi 
wykluczenie;

2. podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu do internetu 
stacjonarnego i mobilnego, inwestycjom
w infrastrukturę nowej generacji oraz 
konkurencji w usługach; podkreśla, że 
wymaga to polityki promującej możliwość 
dokonywania wyboru i różnorodność
w ramach usług o dużej szybkości, dającej 
dostęp na uczciwych zasadach i po 
konkurencyjnych cenach dla wszystkich 
społeczności niezależnie od lokalizacji, 
dzięki czemu żadnemu obywatelowi
w Europie nie grozi wykluczenie;

Or. en

Poprawka 65
Sajjad Karim

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu do internetu 
stacjonarnego i mobilnego oraz 
rozmieszczaniu infrastruktury nowej 
generacji; podkreśla, że wymaga to 
polityki promowania dostępu na 
uczciwych zasadach i po konkurencyjnych 
cenach dla wszystkich społeczności 
niezależnie od lokalizacji, dzięki czemu 
żadnemu obywatelowi w Europie nie grozi 
wykluczenie;

2. podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu do internetu 
stacjonarnego i mobilnego oraz 
konkurencji i inwestycjom
w infrastrukturę i usługi nowej generacji; 
podkreśla, że wymaga to polityki 
promującej i wspierającej możliwość 
dokonywania wyboru i różnorodność
w ramach usług o dużej szybkości, dającej 
dostęp na uczciwych zasadach i po 
konkurencyjnych cenach dla wszystkich 
społeczności niezależnie od lokalizacji, 
dzięki czemu żadnemu obywatelowi
w Europie nie grozi wykluczenie;

Or. en

Poprawka 66
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu do internetu 
stacjonarnego i mobilnego oraz 
rozmieszczaniu infrastruktury nowej 
generacji; podkreśla, że wymaga to 
polityki promowania dostępu na uczciwych 
zasadach i po konkurencyjnych cenach dla 
wszystkich społeczności niezależnie od 
lokalizacji, dzięki czemu żadnemu 
obywatelowi w Europie nie grozi 
wykluczenie;

2. podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu do internetu 
stacjonarnego i mobilnego oraz 
konkurencji i inwestycjom
w infrastrukturę i usługi nowej generacji; 
podkreśla, że wymaga to polityki 
wspierającej możliwość dokonywania 
wyboru i różnorodność w ramach usług
o dużej szybkości, dającej dostęp na 
uczciwych zasadach i po konkurencyjnych 
cenach dla wszystkich społeczności 
niezależnie od lokalizacji, dzięki czemu 
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żadnemu obywatelowi w Europie nie grozi 
wykluczenie;

Or. en

Poprawka 67
Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu do internetu 
stacjonarnego i mobilnego oraz 
rozmieszczaniu infrastruktury nowej 
generacji; podkreśla, że wymaga to 
polityki promowania dostępu na uczciwych 
zasadach i po konkurencyjnych cenach dla 
wszystkich społeczności niezależnie od
lokalizacji, dzięki czemu żadnemu 
obywatelowi w Europie nie grozi 
wykluczenie;

2. podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu do internetu 
stacjonarnego i mobilnego oraz 
konkurencji i inwestycjom
w infrastrukturę i usługi nowej generacji; 
podkreśla, że wymaga to polityki 
wspierającej możliwość dokonywania 
wyboru i różnorodność w ramach usług
o dużej szybkości, dającej dostęp na 
uczciwych zasadach i po konkurencyjnych 
cenach dla wszystkich społeczności 
niezależnie od lokalizacji, dzięki czemu 
żadnemu obywatelowi w Europie nie grozi 
wykluczenie;

Or. en

Poprawka 68
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 

2. podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
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obywateli i konsumentów dzięki
wspieraniu dostępu do internetu 
stacjonarnego i mobilnego oraz 
rozmieszczaniu infrastruktury nowej 
generacji; podkreśla, że wymaga to 
polityki promowania dostępu na uczciwych 
zasadach i po konkurencyjnych cenach dla 
wszystkich społeczności niezależnie od 
lokalizacji, dzięki czemu żadnemu 
obywatelowi w Europie nie grozi 
wykluczenie;

obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu do internetu 
stacjonarnego i mobilnego, a także 
konkurencji w tym zakresie, oraz 
rozmieszczaniu infrastruktury i usług 
nowej generacji; podkreśla, że wymaga to 
polityki promowania dostępu i możliwości 
dokonywania wyboru usług na uczciwych 
zasadach i po konkurencyjnych cenach dla 
wszystkich społeczności niezależnie od 
lokalizacji, dzięki czemu żadnemu 
obywatelowi w Europie nie grozi 
wykluczenie;

Or. en

Poprawka 69
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu do internetu 
stacjonarnego i mobilnego oraz 
rozmieszczaniu infrastruktury nowej 
generacji; podkreśla, że wymaga to 
polityki promowania dostępu na uczciwych 
zasadach i po konkurencyjnych cenach dla 
wszystkich społeczności niezależnie od 
lokalizacji, dzięki czemu żadnemu 
obywatelowi w Europie nie grozi 
wykluczenie;

2. podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu do internetu 
stacjonarnego i mobilnego oraz 
rozmieszczaniu infrastruktury nowej 
generacji; podkreśla, że wymaga to 
polityki promowania inwestycji
i konkurencji w ramach tych sieci, 
umożliwiających dostęp na uczciwych 
zasadach i po konkurencyjnych cenach dla 
wszystkich społeczności niezależnie od 
lokalizacji, dzięki czemu żadnemu 
obywatelowi w Europie nie grozi 
wykluczenie;

Or. en
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Poprawka 70
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu do internetu 
stacjonarnego i mobilnego oraz 
rozmieszczaniu infrastruktury nowej 
generacji; podkreśla, że wymaga to 
polityki promowania dostępu na uczciwych 
zasadach i po konkurencyjnych cenach dla 
wszystkich społeczności niezależnie od 
lokalizacji, dzięki czemu żadnemu 
obywatelowi w Europie nie grozi 
wykluczenie;

2. podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu do internetu 
stacjonarnego i mobilnego oraz 
rozmieszczaniu infrastruktury nowej 
generacji; podkreśla, że wymaga to 
polityki promowania skutecznej 
konkurencji i inwestycji, umożliwiających 
dostęp na uczciwych zasadach i po 
konkurencyjnych cenach dla wszystkich 
społeczności niezależnie od lokalizacji, 
dzięki czemu żadnemu obywatelowi
w Europie nie grozi wykluczenie;

Or. en

Poprawka 71
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu do internetu 
stacjonarnego i mobilnego oraz 
rozmieszczaniu infrastruktury nowej 
generacji; podkreśla, że wymaga to 
polityki promowania dostępu na uczciwych 
zasadach i po konkurencyjnych cenach dla 
wszystkich społeczności niezależnie od 
lokalizacji, dzięki czemu żadnemu 

2. Podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu do internetu 
stacjonarnego i mobilnego oraz 
rozmieszczaniu infrastruktury nowej 
generacji; podkreśla, że wymaga to 
polityki promowania konkurencji
i inwestycji, umożliwiających dostęp na 
uczciwych zasadach i po konkurencyjnych 
cenach dla wszystkich społeczności 
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obywatelowi w Europie nie grozi 
wykluczenie;

niezależnie od lokalizacji, dzięki czemu 
żadnemu obywatelowi w Europie nie grozi 
wykluczenie;

Or. en

Poprawka 72
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu do internetu 
stacjonarnego i mobilnego oraz 
rozmieszczaniu infrastruktury nowej 
generacji; podkreśla, że wymaga to 
polityki promowania dostępu na uczciwych 
zasadach i po konkurencyjnych cenach dla 
wszystkich społeczności niezależnie od 
lokalizacji, dzięki czemu żadnemu 
obywatelowi w Europie nie grozi 
wykluczenie;

2. podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu do internetu 
stacjonarnego i mobilnego oraz 
rozmieszczaniu infrastruktury nowej 
generacji; podkreśla, że wymaga to 
polityki promowania dostępu na uczciwych 
zasadach i po konkurencyjnych cenach dla 
wszystkich społeczności niezależnie od 
lokalizacji, dzięki czemu żadnemu 
obywatelowi w Europie nie grozi 
wykluczenie; wyraża zaniepokojenie tym, 
że koszt korzystania z internetu wciąż jest 
istotnym czynnikiem dla znacznej liczby 
europejskich obywateli;

Or. en

Poprawka 73
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego

2. podkreśla znaczenie zintensyfikowania 
wysiłków na rzecz powszechnego



AM\806061PL.doc 39/103 PE439.243v01-00

PL

i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu do internetu 
stacjonarnego i mobilnego oraz 
rozmieszczaniu infrastruktury nowej 
generacji; podkreśla, że wymaga to 
polityki promowania dostępu na uczciwych 
zasadach i po konkurencyjnych cenach dla 
wszystkich społeczności niezależnie od 
lokalizacji, dzięki czemu żadnemu 
obywatelowi w Europie nie grozi 
wykluczenie;

i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli, konsumentów i użytkowników 
biznesowych dzięki wspieraniu dostępu do 
internetu stacjonarnego i mobilnego oraz 
rozmieszczaniu infrastruktury nowej 
generacji; podkreśla, że wymaga to 
polityki promowania dostępu na uczciwych 
zasadach i po konkurencyjnych cenach dla 
wszystkich społeczności niezależnie od 
położenia społecznego i gospodarczego, 
dzięki czemu żadnemu obywatelowi
w Europie nie grozi wykluczenie;

Or. el

Poprawka 74
Matthias Groote

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla znaczenie kontynuowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu dostępu do internetu 
stacjonarnego i mobilnego oraz 
rozmieszczaniu infrastruktury nowej 
generacji; podkreśla, że wymaga to 
polityki promowania dostępu na uczciwych 
zasadach i po konkurencyjnych cenach dla 
wszystkich społeczności niezależnie od 
lokalizacji, dzięki czemu żadnemu 
obywatelowi w Europie nie grozi 
wykluczenie;

2. podkreśla znaczenie zintensyfikowania 
wysiłków na rzecz powszechnego
i szybkiego dostępu do sieci dla wszystkich 
obywateli i konsumentów dzięki 
wspieraniu równego i neutralnego pod 
względem sieci dostępu do internetu 
stacjonarnego i mobilnego oraz 
rozmieszczaniu infrastruktury nowej 
generacji; podkreśla, że wymaga to 
polityki promowania dostępu na uczciwych 
zasadach i po konkurencyjnych cenach dla 
wszystkich społeczności niezależnie od 
lokalizacji, dzięki czemu żadnemu 
obywatelowi w Europie nie grozi 
wykluczenie;

Or. de
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Poprawka 75
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo 
Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do nasilenia wysiłków 
ukierunkowanych na wspieranie zarówno 
podłączania do usług internetowych, jak i 
skutecznego z nich korzystania przez 
wszystkich obywateli, jako sposobu 
sprzyjania wzrostowi gospodarczemu
i integracji cyfrowej;

Or. en

Poprawka 76
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że do roku 2013 każde 
gospodarstwo domowe w UE powinno 
mieć dostęp do szerokopasmowego 
internetu po konkurencyjnej cenie; wzywa 
zatem Komisję do przeprowadzenia 
przeglądu obowiązków świadczenia usługi 
powszechnej oraz wzywa państwa 
członkowskie do nadania nowego impulsu 
europejskiej strategii szybkich sieci 
szerokopasmowych, w szczególności 
poprzez aktualizację krajowych celów
w zakresie penetracji szybkich łączy 
szerokopasmowych;

3. uważa, że do roku 2013 każde 
gospodarstwo domowe w UE powinno 
mieć dostęp do szerokopasmowego 
internetu po konkurencyjnej cenie; wzywa 
zatem Komisję do propagowania
w ramach przyszłej strategii dotyczącej 
łączy szerokopasmowych wszystkich 
dostępnych instrumentów z zakresu 
polityki na rzecz uzyskania dostępu do 
łącza szerokopasmowego przez wszystkich,
w tym europejskich funduszy 
strukturalnych, europejskiego planu 
naprawy oraz wykorzystania wydajności 
dywidendy cyfrowej, oraz wzywa państwa 
członkowskie do nadania nowego impulsu 
europejskiej strategii szybkich sieci 
szerokopasmowych, w szczególności 
poprzez aktualizację krajowych celów
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w zakresie penetracji szybkich łączy 
szerokopasmowych; z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar dokonania przez
Komisję przeglądu obowiązków 
świadczenia usługi powszechnej;

Or. en

Poprawka 77
Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo 
Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że do roku 2013 każde 
gospodarstwo domowe w UE powinno 
mieć dostęp do szerokopasmowego 
internetu po konkurencyjnej cenie; wzywa 
zatem Komisję do przeprowadzenia 
przeglądu obowiązków świadczenia usługi 
powszechnej oraz wzywa państwa 
członkowskie do nadania nowego impulsu 
europejskiej strategii szybkich sieci 
szerokopasmowych, w szczególności 
poprzez aktualizację krajowych celów
w zakresie penetracji szybkich łączy 
szerokopasmowych;

3. uważa, że do roku 2013 każde 
gospodarstwo domowe w UE powinno 
mieć dostęp do szerokopasmowego 
internetu po konkurencyjnej cenie; wzywa 
zatem Komisję do przeprowadzenia 
przeglądu obowiązków świadczenia usługi 
powszechnej oraz wzywa państwa 
członkowskie do nadania nowego impulsu 
europejskiej strategii szybkich sieci 
szerokopasmowych, w szczególności 
poprzez aktualizację krajowych celów
w zakresie penetracji szybkich łączy 
szerokopasmowych; ponadto wzywa 
Komisję do propagowania w ramach 
swojej przyszłej strategii dotyczącej łączy 
szerokopasmowych wszystkich dostępnych 
instrumentów z zakresu polityki na rzecz 
uzyskania dostępu do łącza 
szerokopasmowego przez wszystkich
obywateli europejskich, w tym 
europejskich funduszy strukturalnych
i dywidendy cyfrowej na rzecz zwiększenia 
penetracji mobilnych łączy 
szerokopasmowych; 

Or. en
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Poprawka 78
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że do roku 2013 każde 
gospodarstwo domowe w UE powinno 
mieć dostęp do szerokopasmowego 
internetu po konkurencyjnej cenie; wzywa 
zatem Komisję do przeprowadzenia 
przeglądu obowiązków świadczenia usługi 
powszechnej oraz wzywa państwa 
członkowskie do nadania nowego impulsu 
europejskiej strategii szybkich sieci 
szerokopasmowych, w szczególności 
poprzez aktualizację krajowych celów
w zakresie penetracji szybkich łączy 
szerokopasmowych;

3. uważa, że do roku 2013 każde 
gospodarstwo domowe w UE powinno 
mieć dostęp do szerokopasmowego 
internetu po konkurencyjnej cenie; wzywa 
zatem Komisję do przeprowadzenia 
przeglądu obowiązków świadczenia usługi 
powszechnej oraz wzywa państwa 
członkowskie do nadania nowego impulsu 
europejskiej strategii szybkich sieci 
szerokopasmowych, w szczególności 
poprzez zachęcanie do inwestycji
w zakresie zapewniania penetracji 
szybkich łączy szerokopasmowych zgodnie
z zapotrzebowaniem rynkowym, przy 
jednoczesnym wspieraniu i rozwijaniu 
przywództwa technologicznego
i powstawania nowych usług o wysokiej 
jakości, które mogą być pionierskie na 
rynku światowym;

Or. en

Poprawka 79
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że do roku 2013 każde 
gospodarstwo domowe w UE powinno 
mieć dostęp do szerokopasmowego 
internetu po konkurencyjnej cenie; wzywa 
zatem Komisję do przeprowadzenia 
przeglądu obowiązków świadczenia usługi 
powszechnej oraz wzywa państwa 
członkowskie do nadania nowego impulsu 

3. uważa, że do roku 2013 każde 
gospodarstwo domowe w UE powinno 
mieć dostęp do szerokopasmowego 
internetu po konkurencyjnej cenie; wyraża 
przekonanie, że można to osiągnąć dzięki 
wykorzystaniu kombinacji różnych 
technologii w celu zapewnienia opłacalnej
i przyjaznej dla środowiska łączności 
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europejskiej strategii szybkich sieci 
szerokopasmowych, w szczególności 
poprzez aktualizację krajowych celów
w zakresie penetracji szybkich łączy 
szerokopasmowych;

szerokopasmowej na danym obszarze
w oparciu o ciągłą, wysokojakościową 
wydajność; wzywa zatem Komisję do 
przeprowadzenia przeglądu obowiązków 
świadczenia usługi powszechnej oraz 
wzywa państwa członkowskie do nadania 
nowego impulsu europejskiej strategii 
szybkich sieci szerokopasmowych,
w szczególności poprzez aktualizację 
krajowych celów w zakresie penetracji 
szybkich łączy szerokopasmowych;

Or. en

Poprawka 80
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że do roku 2013 każde 
gospodarstwo domowe w UE powinno 
mieć dostęp do szerokopasmowego 
internetu po konkurencyjnej cenie; wzywa 
zatem Komisję do przeprowadzenia 
przeglądu obowiązków świadczenia usługi 
powszechnej oraz wzywa państwa 
członkowskie do nadania nowego impulsu 
europejskiej strategii szybkich sieci 
szerokopasmowych, w szczególności 
poprzez aktualizację krajowych celów
w zakresie penetracji szybkich łączy 
szerokopasmowych;

3. uważa, że do roku 2013 każde 
gospodarstwo domowe w UE powinno 
mieć dostęp do szerokopasmowego 
internetu po konkurencyjnej cenie; wzywa 
zatem Komisję do przeprowadzenia 
przeglądu obowiązków świadczenia usługi 
powszechnej oraz wzywa państwa 
członkowskie do nadania nowego impulsu 
europejskiej strategii szybkich sieci 
szerokopasmowych, w szczególności 
poprzez aktualizację krajowych celów
w zakresie penetracji szybkich łączy 
szerokopasmowych; wzywa właściwe 
władze krajowe do monitorowania jakości 
łączy szerokopasmowych w celu 
umożliwienia konsumentom czerpania 
korzyści z wykorzystywania m.in. aplikacji 
opartych na technologii VOIP, 
strumieniowej transmisji wideo itp.;

Or. en
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Poprawka 81
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że do roku 2013 każde
gospodarstwo domowe w UE powinno 
mieć dostęp do szerokopasmowego 
internetu po konkurencyjnej cenie; wzywa 
zatem Komisję do przeprowadzenia 
przeglądu obowiązków świadczenia usługi 
powszechnej oraz wzywa państwa 
członkowskie do nadania nowego impulsu 
europejskiej strategii szybkich sieci 
szerokopasmowych, w szczególności 
poprzez aktualizację krajowych celów
w zakresie penetracji szybkich łączy 
szerokopasmowych;

3. uważa, że do roku 2013 każde 
gospodarstwo domowe w UE powinno 
mieć dostęp do szerokopasmowego 
internetu po konkurencyjnej i przystępnej 
cenie; wzywa zatem Komisję do 
przeprowadzenia przeglądu obowiązków 
świadczenia usługi powszechnej oraz 
wzywa państwa członkowskie do nadania 
nowego impulsu europejskiej strategii 
szybkich sieci szerokopasmowych,
w szczególności poprzez aktualizację 
krajowych celów w zakresie penetracji 
szybkich łączy szerokopasmowych;

Or. es

Poprawka 82
Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że do roku 2013 każde 
gospodarstwo domowe w UE powinno 
mieć dostęp do szerokopasmowego 
internetu po konkurencyjnej cenie; wzywa 
zatem Komisję do przeprowadzenia 
przeglądu obowiązków świadczenia usługi 
powszechnej oraz wzywa państwa 
członkowskie do nadania nowego impulsu 
europejskiej strategii szybkich sieci 
szerokopasmowych, w szczególności 
poprzez aktualizację krajowych celów
w zakresie penetracji szybkich łączy 
szerokopasmowych;

3. uważa, że do roku 2013 każde 
gospodarstwo domowe w UE powinno 
mieć dostęp do szerokopasmowego 
internetu po konkurencyjnej cenie; wzywa 
zatem Komisję do przeprowadzenia 
przeglądu obowiązków świadczenia usługi 
powszechnej oraz wzywa państwa 
członkowskie do nadania nowego impulsu 
europejskiej strategii szybkich sieci 
szerokopasmowych, w szczególności 
poprzez aktualizację krajowych celów
w zakresie penetracji szybkich łączy 
szerokopasmowych; zwraca szczególną 
uwagę na art. 174 traktatu lizbońskiego, 
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zauważając, że jednym ze sposobów 
połączenia za rozsądną cenę milionów 
obywateli UE mieszkających na wyspach,
w regionach górskich i słabo 
zaludnionych może być wykorzystanie 
technologii bezprzewodowych, takich jak 
technologie satelitarne, które zapewniają 
natychmiastowy dostęp do szkieletowej 
sieci internetowej już po zainstalowaniu 
samej anteny satelitarnej i terminalu;

Or. en

Poprawka 83
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zauważa, że najbardziej odpowiednim 
sposobem integracji milionów obywateli 
UE mieszkających w regionach 
wyspiarskich, górskich i słabo 
zaludnionych w dopuszczalnych ramach 
czasowych i za rozsądną cenę może być 
wykorzystanie technologii 
bezprzewodowych, które umożliwiają 
natychmiastowy powszechny dostęp do 
szkieletowej sieci internetowej;

Or. en

Poprawka 84
Paul Rübig, Angelika Niebler

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zauważa, że optymalnym sposobem 
integracji milionów obywateli UE 
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mieszkających na wyspach, w regionach 
górskich i słabo zaludnionych
w dopuszczalnych ramach czasowych i za 
rozsądną cenę może być wykorzystanie 
technologii bezprzewodowych, w tym 
technologii satelitarnych, WIFI i innych, 
jak sieć komórkowa 3G, z których każda 
umożliwiłaby natychmiastową łączność ze 
szkieletową siecią internetową już po 
zainstalowaniu jednego standardowego 
technicznego terminalu użytkownika;

Or. en

Poprawka 85
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. przypomina, że obowiązki świadczenia 
usługi powszechnej powinny stanowić 
skuteczną sieć bezpieczeństwa dla 
użytkowników, przy jednoczesnym 
unikaniu zakłócania rynku i narzucania 
dodatkowych obciążeń na konsumentów
i operatorów; 

Or. en

Poprawka 86
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. przypomina, że system świadczenia 
usługi powszechnej powinien stanowić 
skuteczną sieć bezpieczeństwa dla 
użytkowników, przy jednoczesnym 
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unikaniu zakłócania rynku i narzucania 
dodatkowych obciążeń na operatorów
i konsumentów;

Or. en

Poprawka 87
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zauważa, że spójność Unii ma 
podstawowe znaczenie i w związku z tym 
wzywa Komisję do przedsięwzięcia 
dodatkowych środków w celu osiągnięcia 
tego celu na obszarach wiejskich
i w przypadku społeczności oddalonych; 
wyraża przekonanie, że jeszcze przed 
osiągnięciem ostatecznego celu należy 
udostępnić tym obszarom i poszczególnym 
osobom przynajmniej podstawowe usługi 
internetowe po konkurencyjnej cenie; 

Or. en

Poprawka 88
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 3b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. wzywa Komisję do propagowania
w ramach swojej przyszłej strategii 
dotyczącej łączy szerokopasmowych 
wszystkich dostępnych instrumentów
z zakresu polityki na rzecz uzyskania 
dostępu do łącza szerokopasmowego przez 
wszystkich, w tym europejskich funduszy 
strukturalnych, europejskiego planu 
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naprawy oraz wykorzystania dywidendy 
cyfrowej na rzecz zwiększenia penetracji 
mobilnych łączy szerokopasmowych;

Or. en

Poprawka 89
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie utrzymania statusu 
Europy jako „kontynentu usług 
mobilnych” na świecie i zapewnienia do 
2015 r. udziału 75% abonentów sieci 
komórkowych będących użytkownikami 
sieci na poziomie 3G (lub wyższym); 
przypomina o konieczności przyspieszenia 
zharmonizowanego wykorzystania 
potencjału dywidendy cyfrowej bez szkody 
dla istniejących usług nadawczych;

4. podkreśla znaczenie utrzymania statusu 
Europy jako „kontynentu usług 
mobilnych” na świecie i zapewnienia do 
2015 r. udziału 75% abonentów sieci 
komórkowych będących użytkownikami
sieci na poziomie 3G (lub wyższym);

Or. en

Poprawka 90
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie utrzymania statusu 
Europy jako „kontynentu usług mobilnych” 
na świecie i zapewnienia do 2015 r. udziału 
75% abonentów sieci komórkowych 
będących użytkownikami sieci na poziomie 
3G (lub wyższym); przypomina
o konieczności przyspieszenia 
zharmonizowanego wykorzystania 
potencjału dywidendy cyfrowej bez szkody 

4. podkreśla znaczenie utrzymania statusu 
Europy jako „kontynentu usług mobilnych” 
na świecie i zapewnienia do 2015 r. udziału 
75% abonentów sieci komórkowych 
będących użytkownikami sieci na poziomie 
3G (lub wyższym); przypomina
o konieczności przyspieszenia 
zharmonizowanego wykorzystania 
potencjału dywidendy cyfrowej bez szkody 



AM\806061PL.doc 49/103 PE439.243v01-00

PL

dla istniejących usług nadawczych; dla istniejących usług nadawczych; 
podkreśla, że konieczne jest, aby Europa 
pozostała w czołówce badań naukowych
i innowacyjności w sektorze usług 
bezprzewodowych; podkreśla również 
znaczenie ogólnego dostępu do darmowych 
publicznych sieci bezprzewodowych we 
wszystkich lokalizacjach publicznych i 
komunalnych oraz w środkach transportu 
publicznego;

Or. el

Poprawka 91
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie utrzymania statusu 
Europy jako „kontynentu usług 
mobilnych” na świecie i zapewnienia do 
2015 r. udziału 75% abonentów sieci 
komórkowych będących użytkownikami 
sieci na poziomie 3G (lub wyższym); 
przypomina o konieczności przyspieszenia 
zharmonizowanego wykorzystania 
potencjału dywidendy cyfrowej bez szkody 
dla istniejących usług nadawczych;

4. podkreśla znaczenie wspierania 
wykorzystania zaawansowanych 
technologii bezprzewodowych i utrzymania 
statusu Europy jako „kontynentu usług 
mobilnych” na świecie; podkreśla 
znaczenie trwałej konkurencji
i innowacyjności w ramach usług 
bezprzewodowych i zapewnienia do 2015 r.
udziału 75% abonentów sieci 
komórkowych będących użytkownikami 
sieci na poziomie 3G (lub wyższym); 
przypomina o konieczności wspierania 
skoordynowanego wykorzystania 
potencjału dywidendy cyfrowej bez szkody 
dla istniejących usług nadawczych; wzywa 
Komisję i BEREC do monitorowania 
przydzielania i wykorzystywania widma 
oraz do składania sprawozdań w sprawie 
konkurencji i rozwoju rynku;

Or. en
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Poprawka 92
Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie utrzymania statusu 
Europy jako „kontynentu usług 
mobilnych” na świecie i zapewnienia do 
2015 r. udziału 75% abonentów sieci 
komórkowych będących użytkownikami 
sieci na poziomie 3G (lub wyższym); 
przypomina o konieczności przyspieszenia 
zharmonizowanego wykorzystania 
potencjału dywidendy cyfrowej bez szkody 
dla istniejących usług nadawczych;

4. podkreśla znaczenie utrzymania statusu 
Europy jako „kontynentu usług 
mobilnych” na świecie i zapewnienia do 
2015 r. udziału 75% abonentów sieci 
komórkowych będących użytkownikami 
mobilnego łącza szerokopasmowego; 
przypomina o konieczności przyspieszenia 
zharmonizowanego wykorzystania 
potencjału dywidendy cyfrowej bez szkody 
dla istniejących i ulepszonych usług 
nadawczych; nalega na to, aby 
przydzielanie dywidendy cyfrowej 
wspierało rozszerzenie dostępności
i jakości łączy szerokopasmowych
w sposób niedyskryminacyjny;

Or. en

Poprawka 93
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Silvana Koch-Mehrin

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie utrzymania statusu 
Europy jako „kontynentu usług 
mobilnych” na świecie i zapewnienia do 
2015 r. udziału 75% abonentów sieci 
komórkowych będących użytkownikami 
sieci na poziomie 3G (lub wyższym); 
przypomina o konieczności przyspieszenia 
zharmonizowanego wykorzystania 
potencjału dywidendy cyfrowej bez szkody 
dla istniejących usług nadawczych;

4. podkreśla znaczenie utrzymania statusu 
Europy jako „kontynentu usług 
mobilnych” na świecie i zapewnienia do 
2015 r. dostępu 75% abonentów sieci 
komórkowych do bezprzewodowych usług
o dużej szybkości; podkreśla znaczenie 
trwałej konkurencji i innowacyjności
w ramach usług bezprzewodowych;
przypomina o konieczności przyspieszenia 
zharmonizowanego wykorzystania 
potencjału dywidendy cyfrowej w sposób 
niedyskryminacyjny i bez szkody dla 
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istniejących usług nadawczych;

Or. en

Poprawka 94
Giles Chichester

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie utrzymania statusu 
Europy jako „kontynentu usług 
mobilnych” na świecie i zapewnienia do 
2015 r. udziału 75% abonentów sieci 
komórkowych będących użytkownikami 
sieci na poziomie 3G (lub wyższym); 
przypomina o konieczności przyspieszenia 
zharmonizowanego wykorzystania 
potencjału dywidendy cyfrowej bez szkody 
dla istniejących usług nadawczych;

4. podkreśla znaczenie utrzymania statusu 
Europy jako „kontynentu usług 
mobilnych” na świecie i zapewnienia do 
2015 r. udziału 75% abonentów sieci 
komórkowych będących użytkownikami 
sieci na poziomie 3G (lub wyższym); 
przypomina o konieczności przyspieszenia 
zharmonizowanego wykorzystania 
potencjału dywidendy cyfrowej w sposób 
niedyskryminacyjny i bez szkody dla 
istniejących usług nadawczych;

Or. en

Poprawka 95
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie utrzymania statusu 
Europy jako „kontynentu usług 
mobilnych” na świecie i zapewnienia do 
2015 r. udziału 75% abonentów sieci 
komórkowych będących użytkownikami 
sieci na poziomie 3G (lub wyższym); 
przypomina o konieczności przyspieszenia 
zharmonizowanego wykorzystania 
potencjału dywidendy cyfrowej bez szkody 
dla istniejących usług nadawczych;

4. podkreśla znaczenie utrzymania statusu 
Europy jako „kontynentu usług 
mobilnych” na świecie i zapewnienia do 
2015 r. udziału 75% abonentów sieci 
komórkowych będących użytkownikami 
sieci na poziomie 3G (lub wyższym); 
przypomina o konieczności przyspieszenia 
zharmonizowanego wykorzystania 
potencjału dywidendy cyfrowej w sposób 
niedyskryminacyjny i bez szkody dla 
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istniejących usług nadawczych;

Or. en

Poprawka 96
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie utrzymania statusu 
Europy jako „kontynentu usług 
mobilnych” na świecie i zapewnienia do 
2015 r. udziału 75% abonentów sieci 
komórkowych będących użytkownikami 
sieci na poziomie 3G (lub wyższym); 
przypomina o konieczności przyspieszenia 
zharmonizowanego wykorzystania 
potencjału dywidendy cyfrowej bez szkody 
dla istniejących usług nadawczych;

4. podkreśla znaczenie utrzymania statusu 
Europy jako „kontynentu usług 
mobilnych” na świecie i zapewnienia do 
2015 r. udziału 75% abonentów sieci 
komórkowych będących użytkownikami 
sieci na poziomie 3G (lub wyższym); 
przypomina o konieczności przyspieszenia 
zharmonizowanego wykorzystania 
potencjału dywidendy cyfrowej w sposób 
niedyskryminacyjny i bez szkody dla 
istniejących usług nadawczych;

Or. en

Poprawka 97
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie utrzymania statusu 
Europy jako „kontynentu usług 
mobilnych” na świecie i zapewnienia do 
2015 r. udziału 75% abonentów sieci 
komórkowych będących użytkownikami 
sieci na poziomie 3G (lub wyższym); 
przypomina o konieczności przyspieszenia 
zharmonizowanego wykorzystania 
potencjału dywidendy cyfrowej bez szkody 
dla istniejących usług nadawczych;

4. podkreśla znaczenie utrzymania statusu 
Europy jako „kontynentu usług 
mobilnych” na świecie i zapewnienia do 
2015 r. udziału 75% abonentów sieci 
komórkowych będących użytkownikami 
sieci mobilnych o dużej szybkości; 
przypomina o konieczności przyspieszenia 
zharmonizowanego wykorzystania 
potencjału dywidendy cyfrowej bez szkody 
dla istniejących usług nadawczych;
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Or. en

Poprawka 98
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Podkreśla znaczenie utrzymania statusu 
Europy jako „kontynentu usług 
mobilnych” na świecie i zapewnienia do 
2015 r. udziału 75% abonentów sieci 
komórkowych będących użytkownikami 
sieci na poziomie 3G (lub wyższym); 
przypomina o konieczności przyspieszenia 
zharmonizowanego wykorzystania 
potencjału dywidendy cyfrowej bez szkody 
dla istniejących usług nadawczych;

4. Podkreśla znaczenie utrzymania statusu 
Europy jako „kontynentu usług 
mobilnych” na świecie i zapewnienia do 
2015 r. udziału 75% abonentów sieci 
komórkowych będących użytkownikami 
sieci na poziomie 3G (lub wyższym); 
przypomina o konieczności przyspieszenia 
skoordynowanego wykorzystania 
potencjału dywidendy cyfrowej bez szkody 
dla istniejących usług nadawczych;

Or. fr

Poprawka 99
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że dywidenda cyfrowa jest 
źródłem widma o ogromnym znaczeniu 
dla rozwoju gospodarczego, społecznego
i kulturalnego; zachęca Komisję do 
uznania wartości istniejących bardzo 
popularnych, konkurencyjnych i dobrze 
prosperujących platform, takich jak 
naziemna telewizja cyfrowa, oraz do 
umożliwiania ich rozwoju, przy 
jednoczesnym ułatwianiu rozwoju innych 
technologii; 

Or. fr
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Poprawka 100
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. przypomina o konieczności 
przyspieszenia zharmonizowanego 
wykorzystania widma pochodzącego
z dywidendy cyfrowej w sposób 
skoordynowany, aby zapewnić 
współistnienie obecnych i planowanych 
sposobów wykorzystania zakresów 
częstotliwości oraz by zoptymalizować 
wykorzystanie tego cennego zasobu przez 
nowe usługi;

Or. en

Poprawka 101
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. przypomina o konieczności 
przyspieszenia zharmonizowanego 
wykorzystania widma pochodzącego
z dywidendy cyfrowej w sposób 
skoordynowany, aby zapewnić 
współistnienie obecnych i planowanych 
sposobów wykorzystania zakresów 
częstotliwości oraz by zoptymalizować 
wykorzystanie tego cennego zasobu przez 
nowe usługi, takie jak mobilne łącza 
szerokopasmowe;

Or. en
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Poprawka 102
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. przypomina o konieczności 
przyspieszenia zharmonizowanego 
wykorzystania widma pochodzącego
z dywidendy cyfrowej w sposób 
skoordynowany, aby zapewnić 
współistnienie obecnych i planowanych 
sposobów wykorzystania zakresów 
częstotliwości oraz by zoptymalizować 
wykorzystanie tego cennego zasobu przez 
nowe usługi, takie jak mobilne łącza 
szerokopasmowe;

Or. en

Poprawka 103
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komitet ds. Widma Radiowego 
do zajęcia się praktycznymi i technicznymi 
wymogami w celu zapewnienia 
terminowej dostępności widma
o wystarczającej elastyczności, aby 
umożliwić wykorzystanie nowych 
technologii i usług, obejmujących mobilne 
łącza szerokopasmowe, i wspierać
założenia „agendy 2015.eu”;

Or. en
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Poprawka 104
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. domaga się, by Komisja uznała 
wartość umożliwiania rozwijania się 
bardzo popularnym, konkurencyjnym
i dobrze prosperującym istniejącym 
platformom, takim jak naziemna telewizja 
cyfrowa, jak również ułatwiania rozwoju 
innych nowych technologii; 

Or. en

Poprawka 105
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla ogromne znaczenie 
internetu dla edukacji oraz zapobiegania 
wykluczeniu społecznemu i jego 
ograniczania;

Or. sv

Poprawka 106
Paul Rübig, Róża Thun Und Hohenstein

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. jest zdania, że Komisja powinna 
przeprowadzić ocenę skutków w celu 
przeanalizowania sposobu zapewnienia 
możliwości przenoszenia numeru w całej 
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UE;

Or. en

Poprawka 107
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. uważa, że do 2015 r. wszystkie 
europejskie instytuty badawcze
i infrastruktury muszą być połączone 
bardzo szybkimi gigabitowymi sieciami 
przesyłowymi i tworzyć intranet 
europejskiego środowiska naukowego; 

Or. el

Poprawka 108
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 4b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
dodatkowej oceny i badań nad 
ewentualnym zakłóceniami między 
istniejącymi i przyszłymi użytkownikami 
widma, aby złagodzić potencjalny 
negatywny wpływ na konsumentów;

Or. en
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Poprawka 109
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 4b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
dodatkowej oceny i badań nad 
ewentualnym zakłóceniami między 
istniejącymi i przyszłymi użytkownikami 
widma, aby złagodzić potencjalny 
negatywny wpływ na konsumentów;

Or. en

Poprawka 110
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 4b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. podkreśla potrzebę przeprowadzenia 
dodatkowej oceny i badań nad 
ewentualnym zakłóceniami między 
istniejącymi i przyszłymi użytkownikami 
widma, aby złagodzić potencjalny
negatywny wpływ na konsumentów;

Or. en

Poprawka 111
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że z uwagi na wzrost cen dostępu 
do internetu 50% gospodarstw domowych
w UE powinno być do 2015 r.

5. uważa, że z uwagi na wzrost cen dostępu 
do internetu państwa członkowskie 
powinny dążyć do dopilnowania, aby 50% 
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podłączonych do sieci o dużej szybkości; gospodarstw domowych w UE było do 
2015 r. podłączonych do sieci o dużej 
szybkości; podkreśla jednak, że o ile cele 
dotyczące penetracji łączy 
szerokopasmowych o dużej szybkości są 
przydatne, o tyle prawdziwym bodźcem 
poprawiającym łączność dla wszystkich 
jest eksperymentowanie i dostosowywanie 
oparte na popycie rynkowym; podkreśla, 
że w stosownych przypadkach pomoc 
państwa powinna wspierać nie tylko 
większą penetrację łączy 
szerokopasmowych łączących obywateli
w całej Europie, ale i nowe 
technologiczne i innowacyjne 
przywództwo w UE;

Or. en

Poprawka 112
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że z uwagi na wzrost cen dostępu 
do internetu 50% gospodarstw domowych
w UE powinno być do 2015 r.
podłączonych do sieci o dużej szybkości;

5. uważa, że z uwagi na wzrost cen dostępu 
do internetu 50% gospodarstw domowych
w UE powinno być do 2015 r.
podłączonych do sieci o dużej szybkości
oraz że należy poczynić kroki w celu 
zapewnienia pełnej dostępności do źródeł 
informacji i łączności oferowanych przez 
nowe technologie, w tym łącza 
szerokopasmowe, oraz dostępu do nich dla 
osób mieszkających w najbardziej 
oddalonych regionach;

Or. pt
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Poprawka 113
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że z uwagi na wzrost cen dostępu 
do internetu 50% gospodarstw domowych
w UE powinno być do 2015 r.
podłączonych do sieci o dużej szybkości; 

5. uważa, że z uwagi na wzrost cen dostępu 
do internetu 50% gospodarstw domowych
w UE powinno być do 2015 r.
podłączonych do sieci o dużej szybkości,
a 100% do roku 2020; przypomina
o znaczeniu odpowiednich ram 
politycznych, umożliwiających znaczne 
inwestycje publiczne i prywatne konieczne 
do osiągnięcia tego założenia;

Or. en

Poprawka 114
Angelika Niebler, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że z uwagi na wzrost cen dostępu 
do internetu 50% gospodarstw domowych
w UE powinno być do 2015 r.
podłączonych do sieci o dużej szybkości; 

5. uważa, że z uwagi na wzrost cen dostępu 
do internetu 50% gospodarstw domowych
w UE powinno być do 2015 r.
podłączonych do sieci o dużej szybkości; 
przypomina o znaczeniu odpowiednich 
ram politycznych, umożliwiających 
znaczne inwestycje prywatne konieczne do 
osiągnięcia tego założenia;

Or. en

Poprawka 115
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że z uwagi na wzrost cen dostępu 
do internetu 50% gospodarstw domowych
w UE powinno być do 2015 r.
podłączonych do sieci o dużej szybkości; 

5. uważa, że z uwagi na wzrost cen dostępu 
do internetu 50% gospodarstw domowych
w UE powinno być do 2015 r.
podłączonych do sieci o dużej szybkości;
podkreśla, że polityka europejska powinna 
być ukierunkowana na wspieranie 
znacznych inwestycji prywatnych w celu 
osiągnięcia tego założenia;

Or. en

Poprawka 116
Paul Rübig

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że z uwagi na wzrost cen dostępu 
do internetu 50% gospodarstw domowych
w UE powinno być do 2015 r.
podłączonych do sieci o dużej szybkości; 

5. uważa, że z uwagi na wzrost cen dostępu 
do internetu 50% gospodarstw domowych
w UE powinno być do 2015 r.
podłączonych do sieci o dużej szybkości; 
przypomina o znaczeniu odpowiednich 
ram politycznych, umożliwiających 
znaczne inwestycje prywatne konieczne do 
osiągnięcia tego założenia;

Or. en

Poprawka 117
Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Vicky 
Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że z uwagi na wzrost cen dostępu 
do internetu 50% gospodarstw domowych

5. uważa, że z uwagi na wzrost cen dostępu 
do internetu 50% gospodarstw domowych
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w UE powinno być do 2015 r.
podłączonych do sieci o dużej szybkości; 

w UE powinno być do 2015 r.
podłączonych do sieci o dużej szybkości; 
przypomina o znaczeniu odpowiednich 
ram politycznych, umożliwiających 
inwestycje i konkurencję konieczne do 
osiągnięcia tego założenia;

Or. en

Poprawka 118
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że z uwagi na wzrost cen dostępu 
do internetu 50% gospodarstw domowych
w UE powinno być do 2015 r.
podłączonych do sieci o dużej szybkości; 

5. uważa, że z uwagi na wzrost cen dostępu 
do internetu 50% gospodarstw domowych
w UE powinno być do 2015 r.
podłączonych do sieci o dużej szybkości; 
podkreśla, że szczególną uwagę należy 
zwrócić na grupy będące w potrzebie, 
zwłaszcza osoby z dziećmi w wieku 
szkolnym oraz osoby fizycznie 
odizolowane;

Or. en

Poprawka 119
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że z uwagi na wzrost cen dostępu 
do internetu 50% gospodarstw domowych
w UE powinno być do 2015 r.
podłączonych do sieci o dużej szybkości; 

5. uważa, że z uwagi na wzrost cen dostępu 
do internetu 50% gospodarstw domowych
w UE powinno być do 2015 r.
podłączonych do sieci o dużej szybkości; 
wzywa zatem państwa członkowskie to 
poczynienia koniecznych kroków w celu 
osiągnięcia tego europejskiego celu;
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Or. en

Poprawka 120
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że z uwagi na wzrost cen dostępu 
do internetu 50% gospodarstw domowych
w UE powinno być do 2015 r.
podłączonych do sieci o dużej szybkości; 

5. uważa, że z uwagi na wzrost cen dostępu 
do internetu 50% gospodarstw domowych 
we wszystkich regionach UE powinno być 
do 2015 r. podłączonych do sieci o dużej 
szybkości oraz że łącza światłowodowe 
powinny być podłączane bezpośrednio do 
gospodarstw domowych w największej 
możliwej liczbie miejsc;

Or. en

Poprawka 121
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że z uwagi na wzrost cen dostępu 
do internetu 50% gospodarstw domowych
w UE powinno być do 2015 r.
podłączonych do sieci o dużej szybkości; 

5. uważa, że z uwagi na wzrost cen dostępu 
do internetu 50% gospodarstw domowych
w UE powinno mieć możliwość 
korzystania z łączy o szybkości wynoszącej 
mniej więcej 100 Mb/s; na oddalonych, 
górskich i wyspiarskich obszarach UE;
powinno to być przynajmniej 25% 
gospodarstw domowych; 

Or. el
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Poprawka 122
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że z uwagi na wzrost cen dostępu 
do internetu 50% gospodarstw domowych
w UE powinno być do 2015 r.
podłączonych do sieci o dużej szybkości; 

5. uważa, że z uwagi na wzrost cen dostępu 
do internetu 50% gospodarstw domowych
w UE powinno być do 2015 r.
podłączonych do sieci o dużej szybkości, 
co umożliwi użytkownikom końcowym 
korzystanie z niezawodnych i ulepszonych 
usług dostępu do sieci zgodnie
z oczekiwaniami i potrzebami 
konsumentów; 

Or. en

Poprawka 123
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że z uwagi na wzrost cen dostępu 
do internetu 50% gospodarstw domowych
w UE powinno być do 2015 r.
podłączonych do sieci o dużej szybkości; 

5. uważa, że z uwagi na wzrost cen dostępu 
do internetu 50% gospodarstw domowych
w UE powinno być do 2015 r.
podłączonych do sieci o bardzo dużej 
szybkości; 

Or. en

Poprawka 124
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że z uwagi na wzrost cen dostępu 5. uważa, że z uwagi na wzrost cen dostępu 
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do internetu 50% gospodarstw domowych
w UE powinno być do 2015 r.
podłączonych do sieci o dużej szybkości; 

do internetu 50% gospodarstw domowych
w UE powinno być do 2015 r.
podłączonych do sieci o bardzo dużej 
szybkości; 

Or. en

Poprawka 125
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję do pobudzania 
konkurencji między dostawcami usług 
internetowych w celu zagwarantowania 
szybszego i tańszego dostępu do internetu;

Or. en

Poprawka 126
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. jest zdania, po pierwsze, że należy 
przede wszystkim wspierać krajową 
łączność szerokopasmową w kontekście 
wydajności dostępnej za pośrednictwem
sieci stałych i mobilnych, a po drugie – że 
należy wspierać sieć 3G i przyszłe sieci, 
uwzględniając ustaloną pozycję Europy 
jako regionu „łączności ruchomej”;

Or. es
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Poprawka 127
Angelika Niebler, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
przeniesienia pakietu telekomunikacyjnego 
do prawa krajowego przed ustalonym 
terminem, w szczególności nowych 
przepisów w sprawie sieci i częstotliwości 
dostępu nowej generacji (NGA), które 
zapewniają stabilne otoczenie regulacyjne 
sprzyjające pobudzaniu inwestycji przy 
jednoczesnym zapewnieniu konkurencji;

6. wzywa państwa członkowskie do 
przeniesienia pakietu telekomunikacyjnego 
do prawa krajowego przed ustalonym 
terminem, w szczególności nowych 
przepisów w sprawie sieci i częstotliwości 
dostępu nowej generacji (NGA), które 
zapewniają stabilne otoczenie regulacyjne 
sprzyjające pobudzaniu inwestycji przy 
jednoczesnym zapewnieniu konkurencji; 
nalega na to, aby wszystkie wytyczne 
dotyczące stosowania pakietu 
telekomunikacyjnego w odniesieniu do 
dostępu nowej generacji w pełni spełniały
koncepcje wprowadzone w dyrektywach
w celu pobudzania do wykorzystania tych 
sieci; w związku z tym uważa, że Komisja 
powinna poddać przeglądowi swoje 
obecne podejście do uregulowania 
dostępu nowej generacji oraz ponownie 
ocenić swój obecny projekt zalecenia 
dotyczącego dostępu nowej generacji; 

Or. en

Poprawka 128
Giles Chichester

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
przeniesienia pakietu telekomunikacyjnego 
do prawa krajowego przed ustalonym 
terminem, w szczególności nowych 
przepisów w sprawie sieci i częstotliwości 
dostępu nowej generacji (NGA), które 

6. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego egzekwowania ram 
telekomunikacyjnych UE, nadania 
uprawnień krajowym organom 
regulacyjnym oraz przeniesienia pakietu 
telekomunikacyjnego do prawa krajowego 
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zapewniają stabilne otoczenie regulacyjne 
sprzyjające pobudzaniu inwestycji przy 
jednoczesnym zapewnieniu konkurencji;

przed ustalonym terminem, w tym nowych 
przepisów w sprawie funkcjonalnego 
oddzielenia sieci i częstotliwości dostępu 
nowej generacji (NGA), które zapewniają 
stabilne otoczenie regulacyjne pobudzające 
inwestycje i wspierające konkurencję;

Or. en

Poprawka 129
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
przeniesienia pakietu telekomunikacyjnego 
do prawa krajowego przed ustalonym 
terminem, w szczególności nowych 
przepisów w sprawie sieci i częstotliwości 
dostępu nowej generacji (NGA), które 
zapewniają stabilne otoczenie regulacyjne 
sprzyjające pobudzaniu inwestycji przy 
jednoczesnym zapewnieniu konkurencji;

6. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego egzekwowania ram 
telekomunikacyjnych UE, nadania 
uprawnień krajowym organom 
regulacyjnym oraz przeniesienia pakietu 
telekomunikacyjnego do prawa krajowego 
przed ustalonym terminem, w tym nowych 
przepisów w sprawie funkcjonalnego 
oddzielenia sieci i częstotliwości dostępu 
nowej generacji (NGA), które zapewniają 
stabilne otoczenie regulacyjne pobudzające 
inwestycje i wspierające konkurencję;

Or. en

Poprawka 130
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek, Sajjad 
Karim, Vicky Ford

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
przeniesienia pakietu telekomunikacyjnego 
do prawa krajowego przed ustalonym 

6. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego egzekwowania ram 
telekomunikacyjnych UE, nadania 
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terminem, w szczególności nowych 
przepisów w sprawie sieci i częstotliwości 
dostępu nowej generacji (NGA), które 
zapewniają stabilne otoczenie regulacyjne 
sprzyjające pobudzaniu inwestycji przy 
jednoczesnym zapewnieniu konkurencji;

uprawnień krajowym organom 
regulacyjnym oraz przeniesienia pakietu 
telekomunikacyjnego do prawa krajowego 
przed ustalonym terminem, w tym nowych 
przepisów w sprawie sieci dostępu nowej 
generacji (NGA), funkcjonalnego 
oddzielenia i częstotliwości, które 
zapewniają stabilne otoczenie regulacyjne 
pobudzające inwestycje i konkurencję; 

Or. en

Poprawka 131
Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
przeniesienia pakietu 
telekomunikacyjnego do prawa krajowego 
przed ustalonym terminem,
w szczególności nowych przepisów
w sprawie sieci i częstotliwości dostępu 
nowej generacji (NGA), które zapewniają 
stabilne otoczenie regulacyjne sprzyjające 
pobudzaniu inwestycji przy jednoczesnym 
zapewnieniu konkurencji;

6. wzywa państwa członkowskie do 
pełnego egzekwowania pakietu 
telekomunikacyjnego i do nadania 
uprawnień organom regulacyjnym przed 
ustalonym terminem; 

Or. en

Poprawka 132
Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
przeniesienia pakietu telekomunikacyjnego 
do prawa krajowego przed ustalonym 

6. wzywa państwa członkowskie do 
przeniesienia pakietu telekomunikacyjnego 
do prawa krajowego przed ustalonym 
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terminem, w szczególności nowych 
przepisów w sprawie sieci i częstotliwości 
dostępu nowej generacji (NGA), które 
zapewniają stabilne otoczenie regulacyjne 
sprzyjające pobudzaniu inwestycji przy 
jednoczesnym zapewnieniu konkurencji;

terminem oraz do jego pełnego 
egzekwowania, które określałoby stabilne 
otoczenie regulacyjne pobudzające 
inwestycje i wspierające konkurencję;

Or. en

Poprawka 133
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
przeniesienia pakietu telekomunikacyjnego 
do prawa krajowego przed ustalonym 
terminem, w szczególności nowych 
przepisów w sprawie sieci i częstotliwości 
dostępu nowej generacji (NGA), które 
zapewniają stabilne otoczenie regulacyjne 
sprzyjające pobudzaniu inwestycji przy 
jednoczesnym zapewnieniu konkurencji;

6. wzywa państwa członkowskie do 
przeniesienia pakietu telekomunikacyjnego 
do prawa krajowego przed ustalonym 
terminem, w szczególności nowych 
przepisów w sprawie sieci i częstotliwości 
dostępu nowej generacji (NGA), które 
zapewniają stabilne otoczenie regulacyjne 
sprzyjające wspieraniu inwestycji przy 
jednoczesnym zapewnieniu konkurencji;

Or. el

Poprawka 134
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla potrzebę pilnego wdrożenia 
pakietu telekomunikacyjnego i dalszych 
reform w celu utworzenia różnych 
infrastruktur, nowych operatorów i usług, 
a tym samym zwiększenia penetracji 
i dostępności łączy szerokopasmowych, 
z uwzględnieniem tego, że nowe oferty
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i usługi wywierają konkurencyjny nacisk 
na wszystkie istniejące podmioty pod 
względem cen i usług;

Or. en

Poprawka 135
Giles Chichester

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie do 
wzmocnienia wysiłków na rzecz 
osiągnięcia konkurencyjnych rynków dla 
sieci, produktów i usług z zakresu TIK 
oraz wzmocnionego jednolitego rynku 
usług społeczeństwa informacyjnego;

Or. en

Poprawka 136
Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie do 
wzmocnienia wysiłków na rzecz 
osiągnięcia konkurencyjnych rynków dla 
sieci, produktów i usług z zakresu TIK 
oraz wzmocnionego jednolitego rynku 
usług społeczeństwa informacyjnego;

Or. en
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Poprawka 137
Adina-Ioana Vălean, Silvana Koch-Mehrin, Fiona Hall, Jens Rohde, Sajjad Karim

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie do 
wzmocnienia wysiłków na rzecz 
osiągnięcia konkurencyjnych rynków dla 
sieci, produktów i usług z zakresu TIK 
oraz wzmocnionego jednolitego rynku 
usług społeczeństwa informacyjnego;

Or. en

Poprawka 138
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie do 
wzmocnienia wysiłków na rzecz 
osiągnięcia konkurencyjnych rynków dla 
sieci, produktów i usług z zakresu TIK 
oraz wzmocnionego jednolitego rynku 
usług społeczeństwa informacyjnego;

Or. en

Poprawka 139
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. uważa za konieczne zwiększenie 
skuteczności koordynacji regulacyjnej 
poprzez jak najszybsze zagwarantowanie 
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pełnej operacyjności BEREC;

Or. en

Poprawka 140
Giles Chichester

Projekt rezolucji
Ustęp 6b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. wzywa zainteresowane strony do 
przyjęcia otwartych modeli 
wykorzystywania sieci komunikacyjnych
w celu wsparcia pobudzania 
innowacyjności i popytu;

Or. en

Poprawka 141
Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. wzywa zainteresowane strony do 
przyjęcia otwartych modeli 
wykorzystywania sieci komunikacyjnych
w celu wsparcia pobudzania 
innowacyjności i popytu;

Or. en

Poprawka 142
Adina-Ioana Vălean, Silvana Koch-Mehrin, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Sajjad 
Karim

Projekt rezolucji
Ustęp 6b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6b. wzywa zainteresowane strony do 
przyjęcia otwartych modeli 
wykorzystywania sieci komunikacyjnych
w celu wsparcia pobudzania 
innowacyjności i popytu;

Or. en

Poprawka 143
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 6b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. wzywa zainteresowane strony do 
przyjęcia otwartych modeli 
wykorzystywania sieci komunikacyjnych
w celu wsparcia pobudzania 
innowacyjności i popytu;

Or. en

Poprawka 144
Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa zainteresowane strony do 
przyjęcia otwartych modeli 
wykorzystywania sieci komunikacyjnych
w celu wsparcia pobudzania 
innowacyjności i popytu;

Or. en
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Poprawka 145
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa zainteresowane strony do 
przyjęcia otwartych modeli 
wykorzystywania sieci komunikacyjnych
w celu wsparcia pobudzania 
innowacyjności i popytu;

Or. en

Poprawka 146
Giles Chichester

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. przypomina o konieczności 
zapewnienia przejrzystości
i przewidywalności uregulowań prawnych
i wzywa Komisję do ciągłego 
uwzględniania zasad w zakresie lepszego 
stanowienia prawa podczas 
przygotowywania inicjatyw legislacyjnych
i nielegislacyjnych, zwłaszcza za pomocą 
celowych i terminowych ocen skutków;

Or. en

Poprawka 147
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że jednym z celów nowych 
ram regulacyjnych łączności 
elektronicznej jest stopniowa redukcja 
sektorowych przepisów ex ante w miarę 
rozwoju konkurencji rynkowej, tak aby 
docelowo łączność elektroniczną 
regulowało wyłącznie prawo konkurencji;

skreślony

Or. en

Poprawka 148
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że jednym z celów nowych 
ram regulacyjnych łączności 
elektronicznej jest stopniowa redukcja 
sektorowych przepisów ex ante w miarę 
rozwoju konkurencji rynkowej, tak aby 
docelowo łączność elektroniczną 
regulowało wyłącznie prawo konkurencji;

skreślony

Or. en

Poprawka 149
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że jednym z celów nowych 
ram regulacyjnych łączności 
elektronicznej jest stopniowa redukcja 
sektorowych przepisów ex ante w miarę 
rozwoju konkurencji rynkowej, tak aby 

skreślony
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docelowo łączność elektroniczną 
regulowało wyłącznie prawo konkurencji;

Or. en

Poprawka 150
Giles Chichester

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że jednym z celów nowych 
ram regulacyjnych łączności elektronicznej 
jest stopniowa redukcja sektorowych 
przepisów ex ante w miarę rozwoju 
konkurencji rynkowej, tak aby docelowo 
łączność elektroniczną regulowało 
wyłącznie prawo konkurencji;

7. przypomina, że celami nowych ram 
regulacyjnych łączności elektronicznej są: 
wspieranie konkurencji w ramach sieci
i usług łączności elektronicznej, 
przyczynianie się do rozwoju rynku 
wewnętrznego oraz wspieranie interesów 
obywateli europejskich. Dążąc do 
realizacji tych celów, organy regulacyjne 
powinny m.in. nakładać obowiązki 
regulacyjne ex ante tylko tam, gdzie nie 
istnieje skuteczna konkurencja, i powinny 
anulować je, jak tylko ten warunek 
zostanie spełniony;

Or. en

Poprawka 151
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że jednym z celów nowych 
ram regulacyjnych łączności elektronicznej 
jest stopniowa redukcja sektorowych 
przepisów ex ante w miarę rozwoju 
konkurencji rynkowej, tak aby docelowo 
łączność elektroniczną regulowało 
wyłącznie prawo konkurencji;

7. przypomina, że celami nowych ram 
regulacyjnych łączności elektronicznej są: 
wspieranie konkurencji w ramach sieci
i usług łączności elektronicznej, 
przyczynianie się do rozwoju rynku 
wewnętrznego oraz wspieranie interesów 
obywateli europejskich. Dążąc do 
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realizacji tych celów, organy regulacyjne 
powinny m.in. nakładać obowiązki 
regulacyjne ex ante tylko tam, gdzie nie 
istnieje skuteczna konkurencja, i powinny 
anulować je, jak tylko ten warunek 
zostanie spełniony;

Or. en

Poprawka 152
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że jednym z celów nowych 
ram regulacyjnych łączności elektronicznej 
jest stopniowa redukcja sektorowych 
przepisów ex ante w miarę rozwoju 
konkurencji rynkowej, tak aby docelowo 
łączność elektroniczną regulowało
wyłącznie prawo konkurencji;

7. przypomina, że celami nowych ram 
regulacyjnych łączności elektronicznej są: 
wspieranie konkurencji w ramach sieci
i usług łączności elektronicznej, 
przyczynianie się do pełnego 
funkcjonowania wspólnego rynku oraz 
wspieranie interesów obywateli 
europejskich. O ile ostatecznym celem 
rynku łączności elektronicznej jest to, aby 
był on regulowany wyłącznie przez prawo 
konkurencji, o tyle organy regulacyjne 
powinny promować nakładanie 
obowiązków ex ante w przypadkach, gdy 
nie istnieje skuteczna i zrównoważona 
konkurencja, i anulować je, jak tylko 
konkurencja na danym rynku zostanie 
przywrócona;

Or. en

Poprawka 153
Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7



PE439.243v01-00 78/103 AM\806061PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że jednym z celów nowych 
ram regulacyjnych łączności elektronicznej 
jest stopniowa redukcja sektorowych 
przepisów ex ante w miarę rozwoju 
konkurencji rynkowej, tak aby docelowo 
łączność elektroniczną regulowało 
wyłącznie prawo konkurencji;

7. przypomina, że celami nowych ram 
regulacyjnych łączności elektronicznej są: 
wspieranie konkurencji w ramach sieci
i usług łączności elektronicznej, 
przyczynianie się do rozwoju rynku 
wewnętrznego oraz wspieranie interesów 
obywateli;

Or. en

Poprawka 154
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że jednym z celów nowych 
ram regulacyjnych łączności elektronicznej 
jest stopniowa redukcja sektorowych 
przepisów ex ante w miarę rozwoju 
konkurencji rynkowej, tak aby docelowo 
łączność elektroniczną regulowało 
wyłącznie prawo konkurencji;

7. przypomina, że celami nowych ram 
regulacyjnych łączności elektronicznej są: 
przyczynianie się do rozwoju rynku 
wewnętrznego oraz wspieranie 
konkurencji w ramach sieci i usług 
łączności elektronicznej w celu wsparcia 
interesów obywateli europejskich;
w miarę realizacji tych założeń organy 
regulacyjne powinny stopniowo 
ograniczać wymogi regulacyjne;

Or. en

Poprawka 155
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że jednym z celów nowych 
ram regulacyjnych łączności elektronicznej 

7. przypomina, że celem nowych ram 
regulacyjnych łączności elektronicznej jest 
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jest stopniowa redukcja sektorowych 
przepisów ex ante w miarę rozwoju 
konkurencji rynkowej, tak aby docelowo 
łączność elektroniczną regulowało 
wyłącznie prawo konkurencji;

zachęcanie do inwestycji, konkurencji
i innowacyjności, a przepisy dotyczące 
dostępu powinny być łagodzone po 
wprowadzeniu skutecznej konkurencji;

Or. en

Poprawka 156
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że jednym z celów nowych 
ram regulacyjnych łączności elektronicznej 
jest stopniowa redukcja sektorowych 
przepisów ex ante w miarę rozwoju 
konkurencji rynkowej, tak aby docelowo 
łączność elektroniczną regulowało 
wyłącznie prawo konkurencji;

7. przypomina, że celem nowych ram 
regulacyjnych łączności elektronicznej jest 
zachęcanie do inwestycji, konkurencji
i innowacyjności, a przepisy dotyczące 
dostępu powinny być łagodzone po 
wprowadzeniu skutecznej konkurencji;

Or. en

Poprawka 157
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że jednym z celów nowych 
ram regulacyjnych łączności elektronicznej 
jest stopniowa redukcja sektorowych 
przepisów ex ante w miarę rozwoju 
konkurencji rynkowej, tak aby docelowo 
łączność elektroniczną regulowało 
wyłącznie prawo konkurencji;

7. przypomina, że jednym z celów nowych 
ram regulacyjnych łączności elektronicznej 
jest stopniowa redukcja sektorowych 
przepisów ex ante w miarę rozwoju 
konkurencji rynkowej;

Or. en
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Poprawka 158
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że jednym z celów nowych 
ram regulacyjnych łączności elektronicznej 
jest stopniowa redukcja sektorowych 
przepisów ex ante w miarę rozwoju 
konkurencji rynkowej, tak aby docelowo 
łączność elektroniczną regulowało
wyłącznie prawo konkurencji;

7. przypomina, że jednym z celów nowych 
ram regulacyjnych łączności elektronicznej 
jest uproszczenie i stopniowa redukcja 
sektorowych przepisów ex ante w miarę 
rozwoju konkurencji rynkowej, tak aby 
docelowo łączność elektroniczną 
regulowało wyłącznie prawo konkurencji;

Or. el

Poprawka 159
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że polityka konkurencji
w zakresie infrastruktury musi być 
zrównoważona z polityką propagowania 
dostępu do sieci na uczciwych zasadach
i po konkurencyjnych cenach dla 
wszystkich społeczności niezależnie od 
lokalizacji, dzięki czemu żadnemu 
obywatelowi w Europie nie grozi 
wykluczenie;

Or. en
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Poprawka 160
Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. przypomina, że interoperacyjność
i dostępność są ze sobą powiązane oraz że 
stanowią podstawę, na której zostanie 
zbudowane sprawnie działające 
społeczeństwo informacyjne, w celu 
zapewnienia interoperacyjności 
produktów, infrastruktur i usług, aby 
Europejczycy mieli dostęp do usług
i danych niezależnie od wykorzystywanego 
przez nich oprogramowania; przypomina
w tym kontekście, że standardy otwarte, 
określone w Europejskich Ramach 
Interoperacyjności V1.0, powinny 
stanowić podstawę interoperacyjności
i dostępności;

Or. en

Poprawka 161
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że kompetencje 
informatyczne mają kluczowe znaczenie 
dla integracyjnego społeczeństwa 
cyfrowego oraz że wszyscy obywatele UE 
powinni być wyposażeni w odpowiednie 
umiejętności informatyczne; podkreśla 
istotne zobowiązanie do zmniejszenia do 
2015 r. o połowę braków w zakresie 
umiejętności i kompetencji 
informatycznych;

8. podkreśla, że kompetencje 
informatyczne mają kluczowe znaczenie 
dla integracyjnego społeczeństwa 
cyfrowego oraz że wszyscy obywatele UE 
powinni być wyposażeni w odpowiednie 
umiejętności informatyczne; uważa, że 
osoby starsze i osoby o niskich dochodach 
szczególnie potrzebują programów 
zwiększania umiejętności 
informatycznych; podkreśla istotne 
zobowiązanie do zmniejszenia do 2015 r. 
o połowę braków w zakresie umiejętności
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i kompetencji informatycznych; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
rozwiązania problemu powstającej drugiej 
przepaści cyfrowej i dysproporcji między 
różnymi grupami społecznymi pod 
względem korzystania z internetu;

Or. en

Poprawka 162
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że kompetencje 
informatyczne mają kluczowe znaczenie 
dla integracyjnego społeczeństwa 
cyfrowego oraz że wszyscy obywatele UE 
powinni być wyposażeni w odpowiednie 
umiejętności informatyczne; podkreśla 
istotne zobowiązanie do zmniejszenia do 
2015 r. o połowę braków w zakresie 
umiejętności i kompetencji 
informatycznych;

8. podkreśla, że kompetencje 
informatyczne mają kluczowe znaczenie 
dla integracyjnego społeczeństwa 
cyfrowego oraz że wszyscy obywatele UE 
powinni być wyposażeni w odpowiednie 
umiejętności informatyczne; podkreśla, że 
kompetencje informatyczne mogłyby 
pomóc osobom znajdującym się
w niekorzystnej sytuacji we włączeniu do 
społeczeństwa i podkreśla istotne 
zobowiązanie do zmniejszenia do 2015 r. 
o połowę braków w zakresie umiejętności
i kompetencji informatycznych oraz do 
wyeliminowania ich do 2020 r.;

Or. en

Poprawka 163
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że kompetencje informatyczne 
mają kluczowe znaczenie dla 

8. podkreśla, że kompetencje 
informatyczne mają kluczowe znaczenie 
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integracyjnego społeczeństwa cyfrowego 
oraz że wszyscy obywatele UE powinni być 
wyposażeni w odpowiednie umiejętności 
informatyczne; podkreśla istotne 
zobowiązanie do zmniejszenia do 2015 r. 
o połowę braków w zakresie umiejętności
i kompetencji informatycznych;

dla integracyjnego społeczeństwa 
cyfrowego oraz że wszyscy obywatele UE 
powinni być wyposażeni w odpowiednie 
umiejętności informatyczne; podkreśla 
istotne zobowiązanie do zmniejszenia do 
2015 r. o połowę braków w zakresie 
umiejętności i kompetencji 
informatycznych; podkreśla konieczność 
wspierania nauczania na odległość
i uczenia się przez całe życie za 
pośrednictwem wykorzystywania nowych 
technologii;

Or. el

Poprawka 164
Giles Chichester

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że kompetencje 
informatyczne mają kluczowe znaczenie 
dla integracyjnego społeczeństwa 
cyfrowego oraz że wszyscy obywatele UE 
powinni być wyposażeni w odpowiednie 
umiejętności informatyczne; podkreśla 
istotne zobowiązanie do zmniejszenia do 
2015 r. o połowę braków w zakresie 
umiejętności i kompetencji 
informatycznych;

8. podkreśla, że kompetencje 
informatyczne mają kluczowe znaczenie 
dla integracyjnego społeczeństwa 
cyfrowego oraz że wszyscy obywatele UE 
powinni być wyposażeni w odpowiednie 
umiejętności informatyczne i wiedzę oraz 
zachęcani do ich rozwijania; podkreśla 
istotne zobowiązanie do zmniejszenia do 
2015 r. o połowę braków w zakresie 
umiejętności i kompetencji 
informatycznych;

Or. en

Poprawka 165
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8a. uważa, że strategia 2015.eu powinna 
zapewniać stworzenie prężnego 
społeczeństwa opartego na wiedzy poprzez 
umożliwianie znacznego rozwoju 
szkolnictwa wyższego i zapewnianie 
możliwości uczenia się przez całe życie za 
pośrednictwem lepszych i bardziej 
dostępnych programów 
edukacyjno-szkoleniowych;

Or. en

Poprawka 166
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wzywa Komisję do przedstawienia 
cyfrowego planu wspierania możliwości 
prowadzenia działalności biznesowej
w internecie, ukierunkowanego przede 
wszystkim na oferowanie alternatywnych 
rozwiązań dla osób, które niedawno 
straciły pracę związku z kryzysem 
finansowym. Plan ten powinien 
obejmować udostępnianie 
oprogramowania i sprzętu po 
przystępnych cenach, jak również
darmowe łącze internetowe i nieodpłatne 
usługi doradcze;

Or. en

Poprawka 167
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8a. zwraca uwagę, że jedną z zalet nowej 
agendy cyfrowej dla Europy jest jej silny 
wymiar społeczny; jest ona
w rzeczywistości środkiem poprawy 
warunków życia poszczególnych osób
i społeczeństwa jako całości; wzywa zatem 
Komisję do przedsięwzięcia konkretnych 
środków promocyjnych wśród grup 
społecznych o niskim wykształceniu, osób 
starszych, osób niepełnosprawnych
i wszystkich mniejszości w celu 
umożliwienia im opanowania obsługi 
nowych narzędzi komunikacyjnych oraz 
uzyskania dostępu do wszystkich usług 
publicznych;

Or. it

Poprawka 168
Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla że w celu zaspokojenia 
potrzeb i oczekiwań użytkowników 
europejska agenda cyfrowa powinna 
zapewniać odpowiednie warunki rynkowe
i prawne dla wzrostu i konkurencyjności 
sektora prasowego, w tym ochronę prawa 
autorskiego, konkurencyjny rynek 
reklamowy i zerową stawkę VAT, aby 
wzmocnić inwestycje i innowacyjność 
wydawców w zakresie treści cyfrowych;

Or. en
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Poprawka 169
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że do 2015 r. wszystkie 
szkoły podstawowe i średnie muszą mieć 
szybkie łącza internetowe;

9. podkreśla, że do 2015 r. wszystkie 
szkoły podstawowe i średnie muszą mieć 
szybkie łącza internetowe oraz muszą 
przejść szkolenie z zakresu TIK, a także że 
e-kształcenie powinno stać się 
nieodłączną częścią działań z zakresu 
uczenia się przez całe życie;

Or. en

Poprawka 170
Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że do 2015 r. wszystkie 
szkoły podstawowe i średnie muszą mieć 
szybkie łącza internetowe;

9. podkreśla, że przy wsparciu polityki 
regionalnej i polityki spójności do 2015 r.
wszystkie szkoły podstawowe i średnie 
muszą mieć szybkie łącza internetowe;

Or. en

Poprawka 171
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że do 2015 r. wszystkie 
szkoły podstawowe i średnie muszą mieć 
szybkie łącza internetowe;

9. podkreśla, że do 2013 r. wszystkie 
szkoły podstawowe i średnie muszą mieć 
niezawodne łączą internetowe o wysokiej 
jakości, a do 2015 r. – szybkie łącza 
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internetowe;

Or. en

Poprawka 172
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. proponuje, aby wdrożono plany 
działań w celu zagwarantowania 
integracji TIK z nauczaniem
i wykorzystywania ich przez nauczycieli
jako naturalnych narzędzi w procesie 
nauczania;

Or. da

Poprawka 173
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla znaczenie łączy 
szerokopasmowych dla zdrowia obywateli 
europejskich, które umożliwiają 
korzystanie z wydajnych technologii
w zakresie informacji zdrowotnych, 
poprawiają jakość opieki, rozszerzają 
zasięg geograficzny opieki zdrowotnej na 
wiejskie obszary wyspiarskie, górskie
i słabo zaludnione, ułatwiają opiekę 
domową, zwłaszcza nad osobami starszymi
i niepełnosprawnymi, oraz ograniczają 
zbędne leczenie i kosztowne przenoszenie 
pacjentów;

Or. en
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Poprawka 174
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. proponuje wprowadzenie „planu 
działania na rzecz umiejętności 
informatycznych” na szczeblu UE i państw 
członkowskich, obejmującego
w szczególności: specjalne możliwości 
kształcenia w zakresie umiejętności 
informatycznych dla grup zagrożonych 
wykluczeniem, zachęty dla inicjatyw 
sektora prywatnego na rzecz zapewnienia 
szkoleń informatycznych dla wszystkich 
pracowników, ogólnoeuropejską inicjatywę 
„Poznaj tajniki internetu!” mającą na celu 
zapoznanie wszystkich uczniów
z bezpiecznym korzystaniem z usług TIK 
oraz usług internetowych, a także wspólny 
dla całej UE system certyfikacji z zakresu 
TIK;

10. proponuje wprowadzenie „planu 
działania na rzecz e-integracji” na szczeblu 
UE i państw członkowskich, obejmującego
w szczególności: specjalne możliwości 
kształcenia w zakresie umiejętności 
informatycznych dla grup zagrożonych 
wykluczeniem, zachęty dla inicjatyw 
sektora prywatnego na rzecz zapewnienia 
szkoleń informatycznych dla wszystkich 
pracowników, ogólnoeuropejską inicjatywę 
„Poznaj tajniki internetu!” mającą na celu 
zapoznanie wszystkich uczniów
z bezpiecznym korzystaniem z usług TIK 
oraz usług internetowych, zaangażowanie 
sektora TIK, a zwłaszcza sektora 
twórczego, w rozwój produktów 
przyjaznych dla użytkownika, a także 
wspólny dla całej UE system certyfikacji
z zakresu TIK;

Or. es

Poprawka 175
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. proponuje wprowadzenie „planu 
działania na rzecz umiejętności 
informatycznych” na szczeblu UE i państw 
członkowskich, obejmującego
w szczególności: specjalne możliwości 
kształcenia w zakresie umiejętności 

10. proponuje wprowadzenie „planu 
działania na rzecz umiejętności 
informatycznych” na szczeblu UE i państw 
członkowskich, obejmującego
w szczególności: umiejętności 
informatyczne na wszystkich szczeblach 
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informatycznych dla grup zagrożonych 
wykluczeniem, zachęty dla inicjatyw 
sektora prywatnego na rzecz zapewnienia 
szkoleń informatycznych dla wszystkich 
pracowników, ogólnoeuropejską inicjatywę 
„Poznaj tajniki internetu!” mającą na celu 
zapoznanie wszystkich uczniów
z bezpiecznym korzystaniem z usług TIK 
oraz usług internetowych, a także wspólny 
dla całej UE system certyfikacji z zakresu 
TIK;

edukacji w celu rozwoju umiejętności 
cyfrowych i zapoznawania się z nowymi 
technologiami, specjalne możliwości 
kształcenia w zakresie umiejętności 
informatycznych dla grup zagrożonych 
wykluczeniem, zachęty dla inicjatyw 
sektora prywatnego na rzecz zapewnienia 
szkoleń informatycznych dla wszystkich 
pracowników, ogólnoeuropejską inicjatywę 
„Poznaj tajniki internetu!” mającą na celu 
zapoznanie wszystkich uczniów
z bezpiecznym korzystaniem z usług TIK 
oraz usług internetowych, a także wspólny 
dla całej UE system certyfikacji z zakresu 
TIK;

Or. nl

Poprawka 176
Pilar del Castillo Vera

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. proponuje wprowadzenie „planu 
działania na rzecz umiejętności 
informatycznych” na szczeblu UE i państw 
członkowskich, obejmującego
w szczególności: specjalne możliwości 
kształcenia w zakresie umiejętności 
informatycznych dla grup zagrożonych 
wykluczeniem, zachęty dla inicjatyw 
sektora prywatnego na rzecz zapewnienia 
szkoleń informatycznych dla wszystkich 
pracowników, ogólnoeuropejską inicjatywę 
„Poznaj tajniki internetu!” mającą na celu 
zapoznanie wszystkich uczniów
z bezpiecznym korzystaniem z usług TIK 
oraz usług internetowych, a także wspólny 
dla całej UE system certyfikacji z zakresu 
TIK;

10. proponuje wprowadzenie „planu 
działania na rzecz umiejętności 
informatycznych” na szczeblu UE i państw 
członkowskich, obejmującego
w szczególności: specjalne możliwości 
kształcenia w zakresie umiejętności 
informatycznych dla grup zagrożonych 
wykluczeniem, zachęty dla inicjatyw 
sektora prywatnego na rzecz zapewnienia 
szkoleń informatycznych dla wszystkich 
pracowników, ogólnoeuropejską inicjatywę 
„Poznaj tajniki internetu!” mającą na celu 
zapoznanie wszystkich uczniów, w tym 
tych uczestniczących w programach 
uczenia się przez całe życia i kształcenia 
zawodowego, z bezpiecznym korzystaniem
z usług TIK oraz usług internetowych,
a także wspólny dla całej UE system 
certyfikacji z zakresu TIK;
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Or. en

Poprawka 177
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wyraża przekonanie, że umiejętności
z zakresu korzystania z usług 
elektronicznych powinny być głównym 
aspektem polityki UE, ponieważ są one 
głównym bodźcem innowacyjnego 
społeczeństwa w Europie, i w związku
z tym UE i państwa członkowskie muszą 
przy pełnym wykorzystaniu strategicznych
i operacyjnych możliwości oferowanych 
przez technologie 
informacyjno-komunikacyjne dopilnować, 
aby wiedza, umiejętności, kompetencje
i kreatywność europejskiej siły roboczej 
spełniały najwyższe światowe standardy
i były ciągle rozwijane w ramach procesu 
skutecznego uczenia się przez całe życie;

Or. en

Poprawka 178
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla potrzebę rozpoczęcia 
kampanii na rzecz podnoszenia cyfrowej 
świadomości publicznej w celu 
zapewniania obywatelom w średnim 
wieku, a zwłaszcza osobom z dziećmi, 
podstawowej wiedzy z zakresu usług 
cyfrowych i internetu poprzez zwiększanie 
ich wiedzy z zakresu technologii 
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informatycznych w celu usunięcia 
przepaści dzielącej ich od młodszego
pokolenia, aby mogli oni zagwarantować 
sobie i członkom swoich rodzin określoną 
prywatność i bezpieczeństwo w internecie;

Or. en

Poprawka 179
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zwraca uwagę na to, że na 
europejskim rynku pracy brakuje 
400 000 informatyków, i wzywa państwa 
członkowskie do przedsięwzięcia wszelkich 
niezbędnych środków, aby zainspirować 
młodych pracowników do rozwijania 
kariery w dziedzinie TIK; w międzyczasie 
wzywa państwa członkowskie do położenia 
większego nacisku na swoje krajowe 
programy edukacyjne w zakresie nauk 
ścisłych, w tym matematyki i fizyki, 
przeznaczone dla uczniów szkół 
podstawowych;

Or. en

Poprawka 180
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. uważa, że z uwagi na to, iż istnieje 
rzeczywista i pilna potrzeba podjęcia 
działań w celu zaspokojenia 
zapotrzebowania na umiejętności



PE439.243v01-00 92/103 AM\806061PL.doc

PL

w zakresie TIK w Europie nawet
w perspektywie krótko- lub 
średnioterminowej, konieczne będzie 
stworzenie lepszej bazy danych w celu 
monitorowania umiejętności z zakresu 
korzystania z usług elektronicznych; 
wzywa instytucje UE do podjęcia 
dodatkowych działań w celu stworzenia 
takiej bazy danych;

Or. en

Poprawka 181
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że wszyscy obywatele UE 
powinni być świadomi swoich 
podstawowych praw cyfrowych dzięki 
europejskiej karcie praw obywatelskich
i konsumenckich w środowisku cyfrowym,
w razie potrzeby ujednolicającej
i aktualizującej wspólnotowy dorobek 
prawny;

11. podkreśla, że wszyscy obywatele UE 
powinni być świadomi swoich 
podstawowych praw cyfrowych dzięki 
europejskiej karcie praw obywatelskich
i konsumenckich w środowisku cyfrowym,
w razie potrzeby ujednolicającej
i aktualizującej wspólnotowy dorobek 
prawny; podkreśla jednak, że nie powinno 
się wprowadzać rozróżnienia między 
prawami w świecie cyfrowym a prawami
w świecie rzeczywistym oraz że prawa 
cyfrowe powinny być rozważane
w ogólnych ramach praw człowieka;

Or. en

Poprawka 182
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że wszyscy obywatele UE 
powinni być świadomi swoich 
podstawowych praw cyfrowych dzięki 
europejskiej karcie praw obywatelskich
i konsumenckich w środowisku cyfrowym,
w razie potrzeby ujednolicającej
i aktualizującej wspólnotowy dorobek 
prawny;

11. podkreśla, że wszyscy obywatele UE 
powinni być świadomi tego, że prawa 
podstawowe mają zastosowanie również
w kontekście cyfrowym;

Or. en

Poprawka 183
Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że wszyscy obywatele UE 
powinni być świadomi swoich 
podstawowych praw cyfrowych dzięki 
europejskiej karcie praw obywatelskich
i konsumenckich w środowisku cyfrowym,
w razie potrzeby ujednolicającej
i aktualizującej wspólnotowy dorobek 
prawny;

11. podkreśla, że wszyscy obywatele UE 
powinni być świadomi swoich 
podstawowych praw cyfrowych dzięki 
europejskiej karcie praw obywatelskich
i konsumenckich w środowisku cyfrowym,
w razie potrzeby ujednolicającej
i aktualizującej wspólnotowy dorobek 
prawny; zaleca, aby prawa te zostały 
uwzględnione w dyrektywie na mocy 
określonej doraźnie podstawy prawnej;

Or. en

Poprawka 184
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że wszyscy obywatele UE 11. podkreśla, że wszyscy obywatele UE 
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powinni być świadomi swoich 
podstawowych praw cyfrowych dzięki 
europejskiej karcie praw obywatelskich
i konsumenckich w środowisku cyfrowym,
w razie potrzeby ujednolicającej
i aktualizującej wspólnotowy dorobek 
prawny;

powinni być świadomi swoich 
podstawowych praw i obowiązków 
cyfrowych dzięki europejskiej karcie praw
i obowiązków obywatelskich
i konsumenckich w środowisku cyfrowym,
w razie potrzeby ujednolicającej
i aktualizującej wspólnotowy dorobek 
prawny;

Or. en

Poprawka 185
Sajjad Karim, Silvana Koch-Mehrin

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że wszyscy obywatele UE 
powinni być świadomi swoich 
podstawowych praw cyfrowych dzięki 
europejskiej karcie praw obywatelskich
i konsumenckich w środowisku cyfrowym,
w razie potrzeby ujednolicającej
i aktualizującej wspólnotowy dorobek 
prawny;

11. podkreśla, że wszyscy obywatele UE 
powinni być świadomi swoich 
podstawowych praw i obowiązków 
cyfrowych dzięki europejskiej karcie praw 
obywatelskich i konsumenckich
w środowisku cyfrowym, w razie potrzeby 
ujednolicającej i aktualizującej 
wspólnotowy dorobek prawny;

Or. en

Poprawka 186
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że wszyscy obywatele UE 
powinni być świadomi swoich 
podstawowych praw cyfrowych dzięki 
europejskiej karcie praw obywatelskich
i konsumenckich w środowisku cyfrowym,
w razie potrzeby ujednolicającej

11. Podkreśla, że wszyscy obywatele UE 
powinni być świadomi swoich 
podstawowych praw i obowiązków 
cyfrowych dzięki europejskiej karcie praw 
obywatelskich i konsumenckich
w środowisku cyfrowym, w razie potrzeby 
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i aktualizującej wspólnotowy dorobek 
prawny;

ujednolicającej i aktualizującej 
wspólnotowy dorobek prawny;

Or. el

Poprawka 187
Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa Komisję do przedłożenia 
sprawozdania w sprawie rozwoju 
blokowania i filtrowania dostępu do 
internetu oraz skutków takich przepisów 
na prawa użytkowników internetu;

Or. en

Poprawka 188
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża głębokie przekonanie, że 
ochrona prywatności stanowi podstawową 
wartość i że wszyscy użytkownicy powinni 
mieć kontrolę nad swymi danymi 
osobowymi, w tym „prawo do zostania 
zapomnianym”; wzywa zatem do 
dostosowania dyrektywy o ochronie danych 
osobowych do aktualnego środowiska 
cyfrowego;

12. wyraża głębokie przekonanie, że 
ochrona prywatności stanowi podstawową 
wartość i że wszyscy użytkownicy powinni 
mieć kontrolę nad swymi danymi 
osobowymi, w tym „prawo do zostania 
zapomnianym” i „prawo do przesyłania 
swoich danych”; wzywa zatem do 
dostosowania dyrektywy o ochronie danych 
osobowych do aktualnego środowiska 
cyfrowego;

Or. el
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Poprawka 189
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża głębokie przekonanie, że 
ochrona prywatności stanowi podstawową 
wartość i że wszyscy użytkownicy powinni 
mieć kontrolę nad swymi danymi 
osobowymi, w tym „prawo do zostania 
zapomnianym”; wzywa zatem do 
dostosowania dyrektywy o ochronie 
danych osobowych do aktualnego 
środowiska cyfrowego;

12. wyraża głębokie przekonanie, że 
ochrona prywatności stanowi podstawową 
wartość i że wszyscy użytkownicy powinni 
mieć kontrolę nad swymi danymi 
osobowymi, w tym „prawo do zostania 
zapomnianym”; wzywa zatem do 
dostosowania dyrektywy o ochronie 
danych osobowych do aktualnego 
środowiska cyfrowego; zwraca uwagę na 
konieczność przyjęcia specjalnego 
podejścia w przypadku osób 
niepełnoletnich i młodych osób 
pełnoletnich;

Or. nl

Poprawka 190
Matthias Groote

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża głębokie przekonanie, że 
ochrona prywatności stanowi podstawową 
wartość i że wszyscy użytkownicy powinni 
mieć kontrolę nad swymi danymi 
osobowymi, w tym „prawo do zostania 
zapomnianym”; wzywa zatem do 
dostosowania dyrektywy o ochronie 
danych osobowych do aktualnego 
środowiska cyfrowego;

12. wyraża głębokie przekonanie, że 
ochrona prywatności stanowi podstawową 
wartość i że wszyscy użytkownicy muszą 
mieć kontrolę nad swymi danymi 
osobowymi, w tym „prawo do zostania 
zapomnianym”; wzywa zatem do 
dostosowania dyrektywy o ochronie 
danych osobowych do aktualnego 
środowiska cyfrowego;

Or. de
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Poprawka 191
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla znaczenie umożliwienia 
użytkownikom usług cyfrowych uzyskania 
zaufania do korzystania przez nich z usług 
społeczeństwa informacyjnego i w tym 
kontekście wzywa do prowadzenia 
kompleksowej współpracy między 
wszystkimi zainteresowanymi stronami
w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony danych osobowych
i prywatności użytkowników usług 
cyfrowych; wzywa Komisję to rozszerzenia 
mandatu Europejskiej Agencji
ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji oraz 
do wzmocnienia jej kompetencji w celu 
przyczynienia się do osiągnięcia założeń 
planu działań na rzecz ochrony
europejskiej infrastruktury 
informatycznej;

Or. en

Poprawka 192
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do podjęcia dalszych 
działań na rzecz zwalczania przestępczości 
internetowej oraz spamu i wzywa 
wszystkie państwa członkowskie do 
ratyfikowania konwencji
o cyberprzestępczości;

13. wzywa Komisję do podjęcia dalszych 
działań na rzecz zwalczania przestępczości 
internetowej oraz spamu; wzywa zatem 
Komisję do podjęcia dalszych konkretnych 
działań w celu zabezpieczenia 
cyberprzestrzeni Unii Europejskiej i do 
skutecznego zaangażowania się we 
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współpracę międzynarodową w tym 
obszarze oraz do jej wzmocnienia i wzywa 
wszystkie państwa członkowskie do 
ratyfikowania i wdrożenia konwencji Rady 
Europy o cyberprzestępczości; 
przypomina, że prawie połowa państw 
członkowskich wciąż nie ratyfikowała tej 
konwencji;

Or. en

Poprawka 193
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do podjęcia dalszych 
działań na rzecz zwalczania przestępczości 
internetowej oraz spamu i wzywa 
wszystkie państwa członkowskie do 
ratyfikowania konwencji
o cyberprzestępczości;

13. wzywa Komisję do podjęcia dalszych 
działań na rzecz zwalczania przestępczości 
internetowej oraz spamu i wzywa 
wszystkie państwa członkowskie do 
ratyfikowania konwencji
o cyberprzestępczości w celu wkraczania 
na drogę sądową w przypadku wszystkich 
nowych rodzajów wykroczeń związanych
z cyberprzestępczością, nielegalnym 
wykorzystywaniem danych osobowych, 
nękaniem przez internet i przesyłaniem 
niepożądanych materiałów;

Or. it

Poprawka 194
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do podjęcia dalszych 
działań na rzecz zwalczania przestępczości 

13. wzywa Komisję do podjęcia dalszych 
działań na rzecz zwalczania przestępczości 
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internetowej oraz spamu i wzywa 
wszystkie państwa członkowskie do 
ratyfikowania konwencji
o cyberprzestępczości;

internetowej, nękania przez internet oraz 
spamu i wzywa wszystkie państwa 
członkowskie do ratyfikowania konwencji
o cyberprzestępczości w rozsądnym czasie;

Or. el

Poprawka 195
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do podjęcia dalszych 
działań na rzecz zwalczania przestępczości 
internetowej oraz spamu i wzywa 
wszystkie państwa członkowskie do 
ratyfikowania konwencji
o cyberprzestępczości;

13. wzywa Komisję do podjęcia dalszych 
działań na rzecz zwalczania przestępczości 
internetowej, spamu oraz oszustw
w branży reklam internetowych i wzywa 
wszystkie państwa członkowskie do 
ratyfikowania konwencji
o cyberprzestępczości;

Or. en

Poprawka 196
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do podjęcia dalszych 
działań na rzecz zwalczania przestępczości 
internetowej oraz spamu i wzywa 
wszystkie państwa członkowskie do 
ratyfikowania konwencji
o cyberprzestępczości;

13. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia dalszych działań 
na rzecz zwalczania przestępczości 
internetowej oraz spamu i wzywa 
wszystkie państwa członkowskie do 
ratyfikowania konwencji
o cyberprzestępczości;

Or. pt
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Poprawka 197
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję do podjęcia dalszych 
działań na rzecz zwalczania przestępczości 
internetowej oraz spamu i wzywa 
wszystkie państwa członkowskie do 
ratyfikowania konwencji
o cyberprzestępczości;

13. wzywa Komisję do podjęcia dalszych 
działań na rzecz zwalczania przestępczości 
internetowej oraz spamu i wzywa 
wszystkie państwa członkowskie do 
ratyfikowania konwencji Rady Europy
o cyberprzestępczości;

Or. en

Poprawka 198
Matthias Groote

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania wolności informacji
i wolności wyrażania opinii użytkownikom 
oraz do powstrzymywania się od 
naruszania tych praw podstawowych –
nawet podczas zwalczania 
cyberprzestępczości – poprzez takie środki, 
jak blokowanie dostępu do internetu; 

Or. de

Poprawka 199
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Radę i Komisję do 
opracowania kompleksowej strategii
w celu zwalczania cyberprzestępczości,
w tym poprzez podjęcie działań 
związanych z niedawnymi inicjatywami na 
rzecz wykrywania poważnych przestępstw
i terroryzmu oraz poprzez stworzenie 
cyfrowej platformy UE na rzecz pomocy 
ofiarom handlu ludźmi, kradzieży 
tożsamości i fałszowania tożsamości;

Or. en

Poprawka 200
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję do oceny legalności
i skuteczności działań wprowadzanych
w różnych państwach członkowskich, 
ukierunkowanych na ograniczenie 
rozpowszechniania i wymiany szkodliwych 
danych, takich jak gry lub obrazy 
internetowe promujące przemoc wobec 
najbardziej narażonych osób (kobiet
i dzieci), terroryzm i pedofilię;

Or. en

Poprawka 201
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla znaczenie podpisów 
elektronicznych i infrastruktury klucza 
prywatnego (PKI) dla ogólnoeuropejskich 
bezpiecznych usług e-administracji
i wzywa Komisję do stworzenia bramki 
europejskiego organu walidacyjnego
w celu zapewnienia transgranicznej 
interoperacyjności podpisów 
elektronicznych;

Or. en

Poprawka 202
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa państwa członkowskie do 
poczynienia kroków w celu udostępnienia 
systemu bezpiecznej identyfikacji 
elektronicznej wszystkim mieszkańcom 
Europy;

Or. es

Poprawka 203
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, że kompleksowe, 
partycypacyjne i integracyjne podejście do 
agendy cyfrowej Unii Europejskiej
w dużej mierze zależy od 
niedyskryminacyjnego dostępu do usług 
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dla wszystkich obywateli oraz od 
skutecznej interoperacyjności tych usług;

Or. fr


