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Poprawka 204
Matthias Groote

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. nalega na zagwarantowanie otwartego 
internetu, w którym obywatele mają prawo 
do dostępu do informacji
i rozpowszechniania ich lub 
uruchamiania aplikacji i usług według 
własnego wyboru; wzywa Komisję, Organ 
Europejskich Regulatorów Łączności 
Elektronicznej (BEREC) i krajowe organy 
regulacyjne do dokładnego monitorowania
i egzekwowania zharmonizowanego 
wdrażania przepisów dotyczących 
neutralności sieci;

14. nalega na zagwarantowanie otwartego 
internetu, w którym wszyscy użytkownicy
i dostawcy mają możliwość neutralnego 
przesyłania informacji na równych 
zasadach za pośrednictwem podsieci 
należących do innych podmiotów, bez 
względu na odbiorcę, nadawcę lub treść 
danych; wzywa Komisję, Organ 
Europejskich Regulatorów Łączności 
Elektronicznej (BEREC) i krajowe organy 
regulacyjne do dokładnego monitorowania
i egzekwowania zharmonizowanego 
wdrażania przepisów dotyczących 
neutralności sieci;

Or. de

Poprawka 205
Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. nalega na zagwarantowanie otwartego 
internetu, w którym obywatele mają prawo 
do dostępu do informacji
i rozpowszechniania ich lub uruchamiania 
aplikacji i usług według własnego wyboru; 
wzywa Komisję, Organ Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(BEREC) i krajowe organy regulacyjne do 
dokładnego monitorowania
i egzekwowania zharmonizowanego 
wdrażania przepisów dotyczących 
neutralności sieci;

14. nalega na zagwarantowanie otwartego 
internetu, w którym obywatele mają prawo 
do dostępu do informacji
i rozpowszechniania ich lub uruchamiania 
aplikacji i usług według własnego wyboru; 
wzywa Komisję, Organ Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(BEREC) i krajowe organy regulacyjne do 
dokładnego monitorowania
i egzekwowania zharmonizowanego 
wdrażania przepisów dotyczących 
neutralności sieci określonych
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w zmienionym pakiecie 
telekomunikacyjnym; wzywa Komisję do 
szybkiego sporządzenia wniosku 
ustawodawczego określającego wytyczne 
dotyczące neutralności sieci dla 
operatorów stacjonarnych i mobilnych 
łączy internetowych oraz do postępowania 
zgodnie z działaniami podjętymi
w zakresie roamingu i uwolnienia dostępu 
do pętli lokalnej;

Or. en

Poprawka 206
Giles Chichester

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. nalega na zagwarantowanie otwartego 
internetu, w którym obywatele mają prawo 
do dostępu do informacji
i rozpowszechniania ich lub uruchamiania 
aplikacji i usług według własnego wyboru; 
wzywa Komisję, Organ Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej
(BEREC) i krajowe organy regulacyjne do 
dokładnego monitorowania
i egzekwowania zharmonizowanego 
wdrażania przepisów dotyczących 
neutralności sieci;

14. podkreśla znaczenie otwartego 
internetu, w którym obywatele mają prawo 
do dostępu do informacji
i rozpowszechniania ich lub uruchamiania 
aplikacji i usług według własnego wyboru; 
wzywa Komisję, Organ Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(BEREC) i krajowe organy regulacyjne do 
dokładnego monitorowania 
zharmonizowanego wdrażania nowych 
przepisów określonych w zmienionych 
ramach regulacyjnych i korzystania
w stosownych przypadkach z nowych 
uprawnień;

Or. en

Poprawka 207
Sajjad Karim

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. nalega na zagwarantowanie otwartego 
internetu, w którym obywatele mają prawo 
do dostępu do informacji
i rozpowszechniania ich lub uruchamiania 
aplikacji i usług według własnego wyboru; 
wzywa Komisję, Organ Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(BEREC) i krajowe organy regulacyjne do 
dokładnego monitorowania
i egzekwowania zharmonizowanego 
wdrażania przepisów dotyczących 
neutralności sieci;

14. nalega na zagwarantowanie otwartego 
internetu, w którym obywatele, poprzez 
konkurencyjny wybór dostawców usług, 
mają prawo do dostępu do informacji 
prawnych i rozpowszechniania ich lub 
uruchamiania aplikacji i usług według 
własnego wyboru; wzywa Komisję, Organ 
Europejskich Regulatorów Łączności 
Elektronicznej (BEREC) i krajowe organy 
regulacyjne do dokładnego monitorowania 
zharmonizowanego wdrażania nowych 
przepisów określonych w zmienionych 
ramach regulacyjnych i korzystania
w stosownych przypadkach z nowych 
uprawnień;

Or. en

Poprawka 208
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. nalega na zagwarantowanie otwartego 
internetu, w którym obywatele mają prawo 
do dostępu do informacji
i rozpowszechniania ich lub uruchamiania 
aplikacji i usług według własnego wyboru; 
wzywa Komisję, Organ Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(BEREC) i krajowe organy regulacyjne do 
dokładnego monitorowania
i egzekwowania zharmonizowanego 
wdrażania przepisów dotyczących 
neutralności sieci;

14. nalega na zagwarantowanie otwartego 
internetu, w którym obywatele
i użytkownicy biznesowi mają dostęp do 
informacji i rozpowszechniania ich lub 
uruchamiania aplikacji i usług według 
własnego wyboru; wzywa Komisję, Organ 
Europejskich Regulatorów Łączności 
Elektronicznej (BEREC) i krajowe organy 
regulacyjne do dokładnego monitorowania
i egzekwowania zharmonizowanego 
wdrażania przepisów dotyczących 
neutralności sieci oraz wdrażania 
właściwych środków hurtowych, od 
których może zależeć wybór usług 
detalicznych;

Or. en
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Poprawka 209
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. nalega na zagwarantowanie otwartego 
internetu, w którym obywatele mają prawo 
do dostępu do informacji
i rozpowszechniania ich lub uruchamiania 
aplikacji i usług według własnego wyboru; 
wzywa Komisję, Organ Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(BEREC) i krajowe organy regulacyjne do 
dokładnego monitorowania
i egzekwowania zharmonizowanego 
wdrażania przepisów dotyczących 
neutralności sieci;

14. nalega na zagwarantowanie otwartego 
internetu, w którym obywatele
i przedsiębiorstwa mają prawo do dostępu 
do informacji i rozpowszechniania ich lub 
uruchamiania aplikacji i usług według 
własnego wyboru, co określono
w zmienionych ramach regulacyjnych; 
wzywa Komisję, Organ Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(BEREC) i krajowe organy regulacyjne do 
dokładnego monitorowania sytuacji na
rynku i egzekwowania zharmonizowanego 
wdrażania przepisów dotyczących 
neutralności sieci oraz do składania 
sprawozdań Parlamentowi 
Europejskiemu; w tym kontekście za 
ważne uważa zweryfikowanie wdrażania 
właściwych środków hurtowych, od 
których może zależeć wybór usług 
detalicznych;

Or. en

Poprawka 210
Adina-Ioana Vălean, Silvana Koch-Mehrin, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. nalega na zagwarantowanie otwartego 
internetu, w którym obywatele mają prawo 
do dostępu do informacji
i rozpowszechniania ich lub uruchamiania 
aplikacji i usług według własnego wyboru; 

14. nalega na zagwarantowanie otwartego 
internetu, w którym obywatele mają prawo 
do dostępu, a użytkownicy biznesowi mają 
dostęp do informacji i rozpowszechniania 
ich lub uruchamiania aplikacji i usług 
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wzywa Komisję, Organ Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(BEREC) i krajowe organy regulacyjne do 
dokładnego monitorowania
i egzekwowania zharmonizowanego 
wdrażania przepisów dotyczących 
neutralności sieci;

według własnego wyboru, co określono
w zmienionych ramach regulacyjnych; 
wzywa Komisję, Organ Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(BEREC) i krajowe organy regulacyjne do 
dokładnego monitorowania sytuacji na
rynku i zharmonizowanego wdrażania 
przepisów dotyczących neutralności sieci
oraz do złożenia sprawozdania 
Parlamentowi Europejskiemu przed 
końcem 2010 r.;

Or. en

Poprawka 211
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. nalega na zagwarantowanie otwartego 
internetu, w którym obywatele mają prawo 
do dostępu do informacji
i rozpowszechniania ich lub uruchamiania 
aplikacji i usług według własnego wyboru; 
wzywa Komisję, Organ Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(BEREC) i krajowe organy regulacyjne 
do dokładnego monitorowania
i egzekwowania zharmonizowanego 
wdrażania przepisów dotyczących 
neutralności sieci;

14. nalega na zagwarantowanie otwartego 
internetu, w którym obywatele mają prawo 
do dostępu do informacji
i rozpowszechniania ich lub uruchamiania 
aplikacji i usług według własnego wyboru, 
co określono w zmienionych ramach 
regulacyjnych; wzywa Komisję do 
dokładnego monitorowania sytuacji na
rynku i zharmonizowanego wdrażania 
przepisów dotyczących neutralności sieci
oraz do złożenia sprawozdania 
Parlamentowi Europejskiemu przed 
końcem 2010 r.;

Or. en

Poprawka 212
Angelika Niebler, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. nalega na zagwarantowanie otwartego 
internetu, w którym obywatele mają prawo 
do dostępu do informacji
i rozpowszechniania ich lub uruchamiania 
aplikacji i usług według własnego wyboru; 
wzywa Komisję, Organ Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(BEREC) i krajowe organy regulacyjne do 
dokładnego monitorowania
i egzekwowania zharmonizowanego 
wdrażania przepisów dotyczących 
neutralności sieci;

14. nalega na zagwarantowanie otwartego 
internetu, w którym obywatele mają prawo 
do dostępu do informacji
i rozpowszechniania ich lub uruchamiania 
aplikacji i usług według własnego wyboru; 
wzywa Komisję, Organ Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(BEREC) i krajowe organy regulacyjne do 
dokładnego monitorowania
i egzekwowania zharmonizowanego 
wdrażania przepisów dotyczących 
neutralności sieci oraz do złożenia 
sprawozdania Parlamentowi 
Europejskiemu przed końcem 2010 r.;

Or. en

Poprawka 213
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. nalega na zagwarantowanie otwartego 
internetu, w którym obywatele mają prawo 
do dostępu do informacji
i rozpowszechniania ich lub uruchamiania 
aplikacji i usług według własnego wyboru; 
wzywa Komisję, Organ Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(BEREC) i krajowe organy regulacyjne do 
dokładnego monitorowania
i egzekwowania zharmonizowanego 
wdrażania przepisów dotyczących 
neutralności sieci;

14. nalega na zagwarantowanie otwartego 
internetu, w którym obywatele mają prawo 
do dostępu do informacji
i rozpowszechniania ich lub uruchamiania 
aplikacji i usług według własnego wyboru; 
wzywa Komisję, Organ Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(BEREC) i krajowe organy regulacyjne do 
dokładnego monitorowania
i egzekwowania zharmonizowanego 
wdrażania przepisów dotyczących 
neutralności sieci określonych
w zmienionym pakiecie 
telekomunikacyjnym;

Or. en
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Poprawka 214
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla, że skuteczna 
interoperacyjność usług i aplikacji oraz 
otwarty dostęp do nich o charakterze 
niedyskryminacyjnym dla wszystkich 
obywateli są niezbędne do całościowego 
wdrożenia agendy cyfrowej UE; 

Or. nl

Poprawka 215
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do przedstawienia 
przed 2013 r. długoterminowego 
rozwiązania problemu roamingu;

15. wzywa Komisję do przedstawienia 
przed 2013 r. długoterminowego 
rozwiązania problemu roamingu, które
w znacznym stopniu zmniejszyłoby opłaty 
roamingowe za przesyłanie danych, 
wiadomości SMS i MMS oraz za usługi 
głosowe;

Or. en

Poprawka 216
Paul Rübig, Róża Thun Und Hohenstein

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. uważa, że Komisja powinna 
upoważnić Organ Europejskich 
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Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(BEREC) do przeprowadzenia badania 
porównawczego koncentrującego się na 
ograniczeniu opłat hurtowych z tytułu 
roamingu do poziomu zbliżonego do 
rzeczywistych kosztów;

Or. en

Poprawka 217
Paul Rübig, Róża Thun Und Hohenstein

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję do zaangażowania 
Organu Europejskich Regulatorów 
Łączności Elektronicznej (BEREC)
w przedstawienie przed końcem 2010 r.
systemowego podejścia do stworzenia 
konkurencyjnego rynku;

Or. en

Poprawka 218
Paul Rübig, Róża Thun Und Hohenstein

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję do położenia nacisku 
na rozporządzenie w sprawie roamingu 3
i skoncentrowanie się na ocenie wpływu 
dotyczącej bezpłatnych połączeń 
przychodzących;

Or. en
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Poprawka 219
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
badania w sprawie barier w dostępie do 
rynku telekomunikacyjnego w celu 
osiągnięcia niższych opłat za roaming;

Or. sv

Poprawka 220
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 15b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. wzywa do przeprowadzenia badania
w sprawie zharmonizowanych zasad w UE
w celu wspierania wspólnego rynku
w zakresie chmur obliczeniowych 
(ang. cloud computing) i handlu 
elektronicznego;

Or. sv

Poprawka 221
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 15c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15c. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
badania, w którym określone zostaną 
propozycje dotyczące sposobu osiągnięcia 
równowagi między prawami autorów do 
owoców ich pracy z jednej strony
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a podstawowymi prawami obywatelskimi
i prawami człowieka w internecie
z drugiej strony, bez ograniczania
w jakikolwiek sposób tych drugich;

Or. sv

Poprawka 222
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że usługi cyfrowe mogą 
pomóc Europie w pełnym wykorzystaniu 
rynku wewnętrznego i oferowanych przez 
niego możliwości;

Or. en

Poprawka 223
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa instytucje UE do usunięcia do 
2015 r. głównych barier regulacyjnych dla 
transgranicznych transakcji internetowych; 
wzywa Komisję do dokonania przeglądu 
wspólnotowego dorobku prawnego 
mającego wpływ na jednolity rynek 
internetowy oraz do zaproponowania 
działań legislacyjnych ukierunkowanych 
na główne przeszkody;

16. podkreśla potrzebę połączenia agendy 
cyfrowej z przepisami dotyczącymi 
nowych usług, takich jak handel
elektroniczny, e-zdrowie, nauczanie za 
pośrednictwem nośników elektronicznych, 
bankowość elektroniczna i administracja
elektroniczna; wzywa instytucje UE do 
usunięcia do 2015 r. głównych barier 
regulacyjnych dla transgranicznych 
transakcji internetowych; wzywa do 
utworzenia w poszczególnych państwach 
członkowskich pojedynczego punktu
kontaktowego zajmującego się kwestią 
podatku VAT w celu ułatwienia MŚP
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i przedsiębiorcom prowadzenia 
transgranicznego handlu elektronicznego; 

Or. en

Poprawka 224
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa instytucje UE do usunięcia do 
2015 r. głównych barier regulacyjnych dla 
transgranicznych transakcji 
internetowych; wzywa Komisję do 
dokonania przeglądu wspólnotowego 
dorobku prawnego mającego wpływ na 
jednolity rynek internetowy oraz do 
zaproponowania działań legislacyjnych 
ukierunkowanych na główne przeszkody;

16. podkreśla, że pomyślny rozwój handlu 
elektronicznego wymaga skutecznego 
rozpowszechniania produktów i towarów;
wskazuje na potrzebę pilnego wdrożenia 
trzeciej dyrektywy pocztowej 
(2008/06/WE); wzywa Komisję do 
dokonania przeglądu wspólnotowego 
dorobku prawnego mającego wpływ na 
jednolity rynek cyfrowy oraz do 
zaproponowania działań legislacyjnych 
ukierunkowanych na główne przeszkody;

Or. en

Poprawka 225
Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa instytucje UE do usunięcia do 
2015 r. głównych barier regulacyjnych dla 
transgranicznych transakcji 
internetowych; wzywa Komisję do 
dokonania przeglądu wspólnotowego 
dorobku prawnego mającego wpływ na 
jednolity rynek internetowy oraz do 
zaproponowania działań legislacyjnych 
ukierunkowanych na główne przeszkody;

16. wzywa instytucje UE do usunięcia do 
2015 r. głównych barier regulacyjnych dla 
transgranicznej komunikacji i transakcji 
internetowych; wzywa Komisję do 
dokonania przeglądu wspólnotowego 
dorobku prawnego mającego wpływ na 
jednolity rynek internetowy oraz do 
zaproponowania działań legislacyjnych 
ukierunkowanych na główne przeszkody;
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Or. en

Poprawka 226
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa instytucje UE do usunięcia do 
2015 r. głównych barier regulacyjnych dla 
transgranicznych transakcji 
internetowych; wzywa Komisję do 
dokonania przeglądu wspólnotowego 
dorobku prawnego mającego wpływ na 
jednolity rynek internetowy oraz do 
zaproponowania działań legislacyjnych 
ukierunkowanych na główne przeszkody;

16. wzywa instytucje UE do usunięcia do 
2015 r. głównych barier regulacyjnych dla 
transgranicznej komunikacji i transakcji 
internetowych; wzywa Komisję do 
dokonania przeglądu wspólnotowego 
dorobku prawnego mającego wpływ na 
jednolity rynek internetowy oraz do 
zaproponowania działań legislacyjnych 
ukierunkowanych na główne przeszkody;

Or. en

Poprawka 227
Amalia Sartori

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa instytucje UE do usunięcia do 
2015 r. głównych barier regulacyjnych dla 
transgranicznych transakcji 
internetowych; wzywa Komisję do 
dokonania przeglądu wspólnotowego 
dorobku prawnego mającego wpływ na 
jednolity rynek internetowy oraz do 
zaproponowania działań legislacyjnych 
ukierunkowanych na główne przeszkody;

16. wzywa instytucje UE do usunięcia do 
2015 r. głównych barier regulacyjnych dla 
transgranicznej komunikacji i transakcji 
internetowych; wzywa Komisję do 
dokonania przeglądu wspólnotowego 
dorobku prawnego mającego wpływ na 
jednolity rynek internetowy oraz do 
zaproponowania działań legislacyjnych 
ukierunkowanych na główne przeszkody;

Or. en
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Poprawka 228
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa instytucje UE do usunięcia do 
2015 r. głównych barier regulacyjnych dla 
transgranicznych transakcji 
internetowych; wzywa Komisję do 
dokonania przeglądu wspólnotowego 
dorobku prawnego mającego wpływ na 
jednolity rynek internetowy oraz do 
zaproponowania działań legislacyjnych 
ukierunkowanych na główne przeszkody;

16. wzywa instytucje UE do usunięcia do 
2015 r. głównych barier regulacyjnych dla 
transgranicznej komunikacji i transakcji 
internetowych; wzywa Komisję do 
dokonania przeglądu wspólnotowego 
dorobku prawnego mającego wpływ na 
jednolity rynek internetowy oraz do 
zaproponowania działań legislacyjnych 
ukierunkowanych na główne przeszkody;

Or. en

Poprawka 229
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa instytucje UE do usunięcia do 
2015 r. głównych barier regulacyjnych dla 
transgranicznych transakcji internetowych; 
wzywa Komisję do dokonania przeglądu 
wspólnotowego dorobku prawnego 
mającego wpływ na jednolity rynek 
internetowy oraz do zaproponowania 
działań legislacyjnych ukierunkowanych 
na główne przeszkody;

16. wzywa instytucje UE do usunięcia do 
2013 r. głównych barier regulacyjnych dla 
transgranicznych transakcji internetowych; 
wzywa Komisję do dokonania przeglądu 
wspólnotowego dorobku prawnego 
mającego wpływ na jednolity rynek 
internetowy oraz do zaproponowania 
działań legislacyjnych ukierunkowanych 
na główne przeszkody;

Or. en

Poprawka 230
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

16a. ostrzega, że jeden uniwersalny model 
nie może stanowić rozwiązania oraz że 
właściciele praw muszą zachować 
możliwość wyboru najbardziej 
odpowiedniego modelu 
rozpowszechniania;

Or. nl

Poprawka 231
Giles Chichester

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. zauważa, że wraz z usuwaniem barier 
administracyjnych i regulacyjnych
w transgranicznym handlu internetowym 
istnieje konieczność zwiększenia zaufania
i przekonania do usług internetowych; 
wzywa Komisję do rozważenia środków 
mających na celu dalsze zwiększanie 
przejrzystości warunków oraz 
skuteczności transgranicznego 
egzekwowania i dochodzenia roszczeń;

Or. en

Poprawka 232
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. jest przekonany, że państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, 
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konieczne środowisko cyfrowe w celu 
umożliwienia im zmaksymalizowania 
korzyści gospodarczych poprzez uzyskanie 
dostępu zarówno do jednolitego rynku 
cyfrowego, jak i do tańszej i bardziej 
przyjaznej dla użytkownika 
e-administracji;

Or. en

Poprawka 233
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby do 
2015 r. przynajmniej 50% wszystkich 
zamówień publicznych było realizowanych 
za pośrednictwem środków 
elektronicznych, jak ustalono w planie 
działania uzgodnionym na konferencji 
ministerialnej w sprawie usług 
administracji elektronicznej, która odbyła 
się w 2005 r. w Manchesterze;

Or. en

Poprawka 234
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 16b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. wzywa Komisję do przedstawienia 
środków mających na celu wsparcie 
inicjatywy e-faktur w celu dopilnowania, 
aby do 2020 r. elektroniczne faktury były 
powszechnie stosowane w Europie;
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Or. en

Poprawka 235
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest zdania, że – prawie dziesięć lat po 
ich przyjęciu – dyrektywy dotyczące ram 
prawnych dla społeczeństwa 
informacyjnego (tj. dyrektywa o ochronie 
danych osobowych, dyrektywa w sprawie 
podpisów elektronicznych i dyrektywa
w sprawie handlu elektronicznego) 
okazują się nieaktualne ze względu na 
rosnącą złożoność środowiska 
internetowego i wprowadzanie nowych 
technologii; uważa, że choć kwestie 
prawne związane z niektórymi 
dyrektywami można rozwiązać drogą 
stopniowej aktualizacji, inne dyrektywy 
wymagają bardziej dogłębnego przeglądu;

17. jest zdania, że – prawie dziesięć lat po 
ich przyjęciu – dyrektywy dotyczące ram 
prawnych dla społeczeństwa 
informacyjnego (tj. dyrektywa o ochronie 
danych osobowych, dyrektywa w sprawie 
podpisów elektronicznych, dyrektywa
w sprawie handlu elektronicznego
i dyrektywa w sprawie egzekwowania 
PWI) stały się niezgodne z warunkami 
wstępnymi i możliwościami dzisiejszego 
społeczeństwa cyfrowego i dlatego też 
muszą zostać zmienione
i zmodernizowane; podkreśla, że prawo 
autorskie musi osiągnąć równowagę 
między ochroną praw autorów i artystów 
oraz dostosowaniem do rzeczywistości 
dzisiejszego społeczeństwa cyfrowego;

Or. en

Poprawka 236
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest zdania, że – prawie dziesięć lat po 
ich przyjęciu – dyrektywy dotyczące ram 
prawnych dla społeczeństwa 
informacyjnego (tj. dyrektywa o ochronie 
danych osobowych, dyrektywa w sprawie 
podpisów elektronicznych i dyrektywa
w sprawie handlu elektronicznego) 
okazują się nieaktualne ze względu na 

17. jest zdania, że – prawie dziesięć lat po 
ich przyjęciu – dyrektywy dotyczące ram 
prawnych dla społeczeństwa 
informacyjnego (tj. dyrektywa o ochronie 
danych osobowych, dyrektywa w sprawie 
podpisów elektronicznych, dyrektywa
w sprawie handlu elektronicznego
i dyrektywa w sprawie ponownego 
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rosnącą złożoność środowiska 
internetowego i wprowadzanie nowych 
technologii; uważa, że choć kwestie 
prawne związane z niektórymi 
dyrektywami można rozwiązać drogą 
stopniowej aktualizacji, inne dyrektywy 
wymagają bardziej dogłębnego przeglądu;

wykorzystywania informacji sektora 
publicznego) wymagają przeglądu w celu 
określenia ewentualnych dostosowań
i ulepszeń ze względu na rosnącą 
złożoność środowiska internetowego
i wprowadzanie nowych technologii; 

Or. es

Poprawka 237
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest zdania, że – prawie dziesięć lat po 
ich przyjęciu – dyrektywy dotyczące ram 
prawnych dla społeczeństwa 
informacyjnego (tj. dyrektywa o ochronie 
danych osobowych, dyrektywa w sprawie 
podpisów elektronicznych i dyrektywa
w sprawie handlu elektronicznego) okazują 
się nieaktualne ze względu na rosnącą 
złożoność środowiska internetowego
i wprowadzanie nowych technologii; 
uważa, że choć kwestie prawne związane
z niektórymi dyrektywami można 
rozwiązać drogą stopniowej aktualizacji, 
inne dyrektywy wymagają bardziej 
dogłębnego przeglądu;

17. jest zdania, że – prawie dziesięć lat po 
ich przyjęciu – dyrektywy ustanawiające 
ramy prawne społeczeństwa 
informacyjnego (tj. dyrektywa o ochronie 
danych osobowych, dyrektywa w sprawie 
podpisów elektronicznych, dyrektywa
w sprawie handlu elektronicznego) okazują 
się osłabione rosnącą złożonością
środowiska internetowego,
wprowadzaniem nowych technologii i tym, 
że dane obywateli UE są w coraz 
większym stopniu przetwarzane poza 
granicami UE; uważa, że choć kwestie 
prawne związane z niektórymi 
dyrektywami można rozwiązać drogą 
stopniowej aktualizacji, inne dyrektywy 
wymagają bardziej dogłębnego przeglądu
oraz że należy wspierać przyjmowanie 
międzynarodowych ram ochrony danych; 
uważa, że ustawodawstwo UE musi 
zachowywać zasadę „zwykłego przekazu” 
jako podstawowego sposobu umożliwiania 
neutralności sieci i konkurencji na rynku 
cyfrowym;

Or. en
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Poprawka 238
Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest zdania, że – prawie dziesięć lat po 
ich przyjęciu – dyrektywy dotyczące ram 
prawnych dla społeczeństwa 
informacyjnego (tj. dyrektywa o ochronie 
danych osobowych, dyrektywa w sprawie 
podpisów elektronicznych i dyrektywa
w sprawie handlu elektronicznego) okazują 
się nieaktualne ze względu na rosnącą
złożoność środowiska internetowego
i wprowadzanie nowych technologii; 
uważa, że choć kwestie prawne związane
z niektórymi dyrektywami można 
rozwiązać drogą stopniowej aktualizacji, 
inne dyrektywy wymagają bardziej 
dogłębnego przeglądu;

17. jest zdania, że – prawie dziesięć lat po 
ich przyjęciu – dyrektywy dotyczące ram 
prawnych dla społeczeństwa 
informacyjnego (tj. dyrektywa o ochronie 
danych osobowych, dyrektywa w sprawie 
podpisów elektronicznych, dyrektywa
w sprawie handlu elektronicznego
i dyrektywy w sprawie egzekwowania 
PWI) okazują się nieaktualne ze względu 
na rosnącą złożoność środowiska 
internetowego i wprowadzanie nowych 
technologii; uważa, że choć kwestie 
prawne związane z niektórymi 
dyrektywami można rozwiązać drogą 
stopniowej aktualizacji, inne dyrektywy 
wymagają bardziej dogłębnego przeglądu; 
podkreśla kluczowe znaczenie zasady 
„zwykłego przekazu” jako podstawowego 
sposobu umożliwiania neutralności sieci
i konkurencji na rynku cyfrowym;

Or. en

Poprawka 239
Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest zdania, że – prawie dziesięć lat po
ich przyjęciu – dyrektywy dotyczące ram 
prawnych dla społeczeństwa 
informacyjnego (tj. dyrektywa o ochronie 
danych osobowych, dyrektywa w sprawie 
podpisów elektronicznych i dyrektywa
w sprawie handlu elektronicznego)

17. jest zdania, że – prawie dziesięć lat po 
ich przyjęciu – dyrektywy dotyczące ram 
prawnych dla społeczeństwa 
informacyjnego okazują się nieaktualne ze 
względu na rosnącą złożoność środowiska 
internetowego, wprowadzanie nowych 
technologii oraz to, że dane obywateli UE 
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okazują się nieaktualne ze względu na 
rosnącą złożoność środowiska 
internetowego i wprowadzanie nowych 
technologii; uważa, że choć kwestie 
prawne związane z niektórymi 
dyrektywami można rozwiązać drogą 
stopniowej aktualizacji, inne dyrektywy 
wymagają bardziej dogłębnego przeglądu;

są w coraz większym stopniu przetwarzane 
poza granicami UE; uważa, że choć 
kwestie prawne związane z niektórymi 
dyrektywami można rozwiązać drogą 
stopniowej aktualizacji, inne dyrektywy 
wymagają bardziej dogłębnego przeglądu
oraz że należy wspierać przyjmowanie 
międzynarodowych ram ochrony danych;

Or. en

Poprawka 240
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest zdania, że – prawie dziesięć lat po 
ich przyjęciu – dyrektywy dotyczące ram 
prawnych dla społeczeństwa 
informacyjnego (tj. dyrektywa o ochronie 
danych osobowych, dyrektywa w sprawie 
podpisów elektronicznych i dyrektywa
w sprawie handlu elektronicznego) okazują 
się nieaktualne ze względu na rosnącą 
złożoność środowiska internetowego
i wprowadzanie nowych technologii; 
uważa, że choć kwestie prawne związane
z niektórymi dyrektywami można 
rozwiązać drogą stopniowej aktualizacji, 
inne dyrektywy wymagają bardziej 
dogłębnego przeglądu;

17. jest zdania, że – prawie dziesięć lat po 
ich przyjęciu – dyrektywy ustanawiające 
ramy prawne społeczeństwa 
informacyjnego (tj. dyrektywa o ochronie 
danych osobowych, dyrektywa w sprawie 
podpisów elektronicznych, dyrektywa
w sprawie handlu elektronicznego) okazują 
się osłabione rosnącą złożonością
środowiska internetowego
i wprowadzaniem nowych technologii; 
uważa, że choć kwestie prawne niektórych
dyrektyw można rozwiązać drogą 
stopniowej aktualizacji, inne dyrektywy 
wymagają bardziej dogłębnego przeglądu
oraz że należy wspierać przyjmowanie 
międzynarodowych ram ochrony danych;

Or. en

Poprawka 241
Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. jest zdania, że – prawie dziesięć lat po 
ich przyjęciu – dyrektywy dotyczące ram 
prawnych dla społeczeństwa 
informacyjnego (tj. dyrektywa o ochronie 
danych osobowych, dyrektywa w sprawie
podpisów elektronicznych i dyrektywa
w sprawie handlu elektronicznego) okazują 
się nieaktualne ze względu na rosnącą 
złożoność środowiska internetowego
i wprowadzanie nowych technologii; 
uważa, że choć kwestie prawne związane
z niektórymi dyrektywami można 
rozwiązać drogą stopniowej aktualizacji, 
inne dyrektywy wymagają bardziej 
dogłębnego przeglądu;

17. jest zdania, że – prawie dziesięć lat po 
ich przyjęciu – dyrektywy dotyczące ram 
prawnych dla społeczeństwa 
informacyjnego (tj. dyrektywa o ochronie 
danych osobowych, dyrektywa w sprawie 
podpisów elektronicznych i dyrektywa
w sprawie handlu elektronicznego) okazują 
się nieaktualne ze względu na rosnącą 
złożoność środowiska internetowego
i wprowadzanie nowych technologii; 
uważa, że choć kwestie prawne związane
z niektórymi dyrektywami można 
rozwiązać drogą stopniowej aktualizacji, 
inne dyrektywy wymagają bardziej 
dogłębnego przeglądu; uważa, że 
ustawodawstwo UE musi zachowywać 
zasadę „zwykłego przekazu” jako 
podstawowego sposobu umożliwiania 
neutralności sieci i konkurencji na rynku 
cyfrowym;

Or. en

Poprawka 242
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. jest zdania, że – prawie dziesięć lat po 
ich przyjęciu – dyrektywy dotyczące ram 
prawnych dla społeczeństwa 
informacyjnego (tj. dyrektywa o ochronie 
danych osobowych, dyrektywa w sprawie 
podpisów elektronicznych i dyrektywa
w sprawie handlu elektronicznego) okazują 
się nieaktualne ze względu na rosnącą 
złożoność środowiska internetowego
i wprowadzanie nowych technologii; 
uważa, że choć kwestie prawne związane
z niektórymi dyrektywami można 

17. jest zdania, że – prawie dziesięć lat po 
ich przyjęciu – dyrektywy dotyczące ram 
prawnych dla społeczeństwa 
informacyjnego (tj. dyrektywa o ochronie 
danych osobowych, dyrektywa w sprawie 
podpisów elektronicznych, dyrektywa
w sprawie handlu elektronicznego
i dyrektywa w sprawie egzekwowania 
PWI) okazują się nieaktualne ze względu 
na rosnącą złożoność środowiska 
internetowego i wprowadzanie nowych 
technologii; uważa, że choć kwestie 
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rozwiązać drogą stopniowej aktualizacji, 
inne dyrektywy wymagają bardziej 
dogłębnego przeglądu;

prawne związane z niektórymi 
dyrektywami można rozwiązać drogą 
stopniowej aktualizacji, inne dyrektywy 
wymagają bardziej dogłębnego przeglądu;

Or. en

Poprawka 243
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla, że Komisja nie powinna 
dopuścić do tego, aby bardziej 
szczegółowy przegląd uniemożliwił 
prowadzoną przez nią ocenę 
obowiązujących ram prawnych dla 
społeczeństwa informacyjnego,
i jednocześnie powinna utrzymać 
istniejącą równowagę interesów, aby
zagwarantować dostosowanie tych ram do 
rozwoju technologii, interesów 
konsumentów i handlu transgranicznego;

Or. en

Poprawka 244
Robert Goebbels

Projekt rezolucji
Ustęp 17a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa Komisję do rozszerzenia 
prowadzonej przez nią oceny 
obowiązujących ram prawnych dla 
społeczeństwa informacyjnego w celu 
dopilnowania, aby dotrzymały one kroku
rozwojowi technologii, oraz wzywa do 
jednoczesnego zmniejszenia barier
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w transgranicznym handlu i wspierania 
możliwości dla innowacyjnych modeli 
biznesowych oraz wyboru dokonywanego 
przez konsumentów;

Or. en

Poprawka 245
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla potencjalne znaczenie 
cyfryzacji usług publicznych dla obywateli
i przedsiębiorstw i wzywa państwa 
członkowskie do opracowania krajowych 
planów przejścia na cyfrowe usługi 
publiczne, które powinny obejmować cele
i środki dotyczące udostępniania do 2015 r.
wszystkich usług publicznych w internecie, 
także osobom niepełnosprawnym;

18. podkreśla potencjalne znaczenie 
cyfryzacji usług publicznych dla obywateli
i przedsiębiorstw i wzywa państwa 
członkowskie do opracowania krajowych 
planów przejścia na cyfrowe usługi 
publiczne oparte na standardach 
otwartych, które powinny obejmować cele
i środki dotyczące udostępniania do 2015 r.
wszystkich usług publicznych w internecie, 
także osobom niepełnosprawnym; zachęca 
państwa członkowskie do rozwijania usług 
administracji elektronicznej, e-
demokracji, nauczania za pośrednictwem 
nośników elektronicznych i e-zdrowia; 
wzywa państwa członkowskie do 
przyspieszenia wdrażania dyrektyw
w sprawie dostępu społeczeństwa
i przedsiębiorstw do danych sektora 
publicznego;

Or. el

Poprawka 246
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla potencjalne znaczenie 18. podkreśla potencjalne znaczenie 
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cyfryzacji usług publicznych dla obywateli
i przedsiębiorstw i wzywa państwa 
członkowskie do opracowania krajowych 
planów przejścia na cyfrowe usługi 
publiczne, które powinny obejmować cele
i środki dotyczące udostępniania do 2015 r.
wszystkich usług publicznych w internecie, 
także osobom niepełnosprawnym;

cyfryzacji usług publicznych dla obywateli
i przedsiębiorstw i wzywa państwa 
członkowskie do opracowania krajowych 
planów przejścia na cyfrowe usługi 
publiczne, które powinny obejmować cele
i środki dotyczące udostępniania do 2015 r.
wszystkich usług publicznych w internecie, 
także osobom niepełnosprawnym; 
podkreśla, że należy skoncentrować się na 
krokach obejmujących modele usług 
administracji elektronicznej, 
ukierunkowanych na nadanie większych 
praw obywatelom i na odpowiedzialne,
wiarygodne usługi przewidujące większą 
samodzielność obywateli i ich udział oraz 
zachęcające do udziału grupy znajdujące 
się w gorszej sytuacji społeczno-
ekonomicznej, zwiększające świadomość 
potencjalnych użytkowników oraz ich 
przekonanie i zaufanie;

Or. en

Poprawka 247
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla potencjalne znaczenie 
cyfryzacji usług publicznych dla obywateli
i przedsiębiorstw i wzywa państwa 
członkowskie do opracowania krajowych 
planów przejścia na cyfrowe usługi 
publiczne, które powinny obejmować cele
i środki dotyczące udostępniania do 2015 r.
wszystkich usług publicznych w internecie, 
także osobom niepełnosprawnym;

18. podkreśla potencjalne znaczenie 
cyfryzacji usług publicznych dla obywateli
i przedsiębiorstw i wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia 
optymalnego wykorzystania dywidendy 
cyfrowej oraz do opracowania krajowych 
planów przejścia na cyfrowe usługi 
publiczne, które powinny obejmować cele
i środki dotyczące udostępniania do 2015 r.
wszystkich usług publicznych w internecie, 
także osobom niepełnosprawnym;

Or. en
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Poprawka 248
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla potencjalne znaczenie 
cyfryzacji usług publicznych dla obywateli
i przedsiębiorstw i wzywa państwa 
członkowskie do opracowania krajowych 
planów przejścia na cyfrowe usługi 
publiczne, które powinny obejmować cele
i środki dotyczące udostępniania do 2015 r.
wszystkich usług publicznych w internecie, 
także osobom niepełnosprawnym;

18. podkreśla potencjalne znaczenie 
cyfryzacji usług publicznych dla obywateli
i przedsiębiorstw, gwarantującej bardziej 
wydajne i spersonalizowane świadczenie 
usług obywatelom; wzywa państwa 
członkowskie do opracowania krajowych 
planów przejścia na cyfrowe usługi 
publiczne, które powinny obejmować cele
i środki dotyczące udostępniania do 2015 r.
wszystkich usług publicznych w internecie, 
także osobom niepełnosprawnym;

Or. it

Poprawka 249
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla potencjalne znaczenie 
cyfryzacji usług publicznych dla obywateli
i przedsiębiorstw i wzywa państwa 
członkowskie do opracowania krajowych 
planów przejścia na cyfrowe usługi 
publiczne, które powinny obejmować cele
i środki dotyczące udostępniania do 2015 r.
wszystkich usług publicznych w internecie, 
także osobom niepełnosprawnym;

18. podkreśla potencjalne znaczenie 
cyfryzacji usług publicznych dla obywateli
i przedsiębiorstw i wzywa państwa 
członkowskie do opracowania krajowych 
planów przejścia na cyfrowe usługi 
publiczne, które powinny obejmować cele
i środki dotyczące udostępniania do 2015 r.
wszystkich usług publicznych w internecie, 
także osobom niepełnosprawnym, za 
pośrednictwem wielokanałowych 
rozwiązań lub wsparcia i pomocy;

Or. es
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Poprawka 250
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla potencjalne znaczenie 
cyfryzacji usług publicznych dla obywateli
i przedsiębiorstw i wzywa państwa 
członkowskie do opracowania krajowych 
planów przejścia na cyfrowe usługi 
publiczne, które powinny obejmować cele
i środki dotyczące udostępniania do 2015 r.
wszystkich usług publicznych w internecie, 
także osobom niepełnosprawnym;

18. podkreśla potencjalne znaczenie 
cyfryzacji usług publicznych dla obywateli
i przedsiębiorstw i wzywa państwa 
członkowskie do opracowania krajowych 
planów cyfryzacji usług publicznych, które 
powinny obejmować cele i środki 
dotyczące udostępniania do 2015 r.
wszystkich usług publicznych w internecie, 
także osobom niepełnosprawnym;

Or. en

Poprawka 251
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla potrzebę ponownego 
zdefiniowania związku między władzami 
publicznymi a obywatelami za 
pośrednictwem „otwartej administracji” 
opartej na zasadach przejrzystości, 
uczestnictwa i współpracy; podkreśla, że 
to nowe podejście wiąże się przede 
wszystkim ze zmianą kulturową w ramach 
tego związku oraz z wzajemnymi relacjami 
obywateli i administracji, polegającymi na 
tym, że obywatele odgrywają bardziej 
aktywną rolę w tworzeniu demokracji 
jeszcze bardziej uczestniczącej; uważa
w związku z tym, że wspieranie 
powszechnej identyfikacji elektronicznej 
jest warunkiem ostatecznego stworzenia 
„otwartej administracji”;

Or. es
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Poprawka 252
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa do przyjęcia strategii mającej 
na celu wykorzystanie potencjału istnienia 
interoperacyjnych i dostępnych 
kluczowych usług na szczeblu lokalnym, 
zwłaszcza w takich dziedzinach jak 
edukacja i opieka społeczna; uważa, że 
należy wspierać podejścia zakładające 
otwarte oprogramowanie w celu obniżenia 
kosztów wdrażania i pobudzania 
innowacji;

Or. en

Poprawka 253
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. przypomina, że dostęp do internetu 
szerokopasmowego może pomóc chronić 
europejskich obywateli, ułatwiając
i wspierając informacje dotyczące 
bezpieczeństwa publicznego, procedury, 
zdolność do reagowania w przypadku 
katastrof i odbudowę;

Or. en

Poprawka 254
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

18a. zauważa, że technologie 
informacyjno-komunikacyjne (TIK) są 
szczególnie ważne dla osób 
niepełnosprawnych, które w większym 
stopniu niż inne wymagają wsparcia 
technologicznego w codziennych 
czynnościach; uważa, że osoby 
niepełnosprawne mają prawo do 
korzystania w równym stopniu z szybkiego 
rozwoju produktów i usług powstających
na bazie nowych technologii, ponieważ 
umożliwi im to uczestniczenie
w integracyjnym społeczeństwie 
informacyjnym bez barier;

Or. pt

Poprawka 255
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla potrzebę opracowania 
swobodnego przepływu treści i wiedzy 
oraz przygotowania do 2015 r. prostych, 
przyjaznych dla konsumenta ram prawnych 
dotyczących dostępu do zasobów 
cyfrowych w Europie, które to ramy 
zapewniłyby zaufanie konsumentów, 
zapewniając niezawodne rozwiązania 
odpowiednio wyważone i atrakcyjne dla 
użytkowników oraz właścicieli praw; 
wzywa UE do przyspieszenia debaty na 
temat prawa autorskiego oraz 
ustanowienia do 2013 r. europejskich 
tytułów prawnych na mocy art. 118 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej;

19. podkreśla potrzebę opracowania 
swobodnego przepływu treści i wiedzy 
oraz przygotowania do 2015 r. prostych, 
przyjaznych dla konsumenta ram prawnych 
dotyczących dostępu do zasobów 
cyfrowych w Europie, które to ramy 
zapewniłyby zaufanie konsumentów
i przemysłu, zapewniając niezawodne 
rozwiązania odpowiednio wyważone
i atrakcyjne dla użytkowników oraz 
właścicieli praw; wzywa UE do 
przyspieszenia debaty na temat prawa 
autorskiego, do zaproponowania 
unowocześnienia obowiązującego w UE 
prawa autorskiego, które uwzględniałoby 
różne rodzaje treści cyfrowych i cechy 
charakterystyczne poszczególnych 
sektorów, oraz do zbadania w konsultacji
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z zainteresowanymi stronami, czy 
zastosowanie europejskich tytułów 
prawnych na mocy art. 118 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
byłoby korzystne;

Or. nl

Poprawka 256
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla potrzebę opracowania 
swobodnego przepływu treści i wiedzy 
oraz przygotowania do 2015 r. prostych, 
przyjaznych dla konsumenta ram prawnych 
dotyczących dostępu do zasobów 
cyfrowych w Europie, które to ramy 
zapewniłyby zaufanie konsumentów, 
zapewniając niezawodne rozwiązania 
odpowiednio wyważone i atrakcyjne dla 
użytkowników oraz właścicieli praw; 
wzywa UE do przyspieszenia debaty na 
temat prawa autorskiego oraz ustanowienia 
do 2013 r. europejskich tytułów prawnych 
na mocy art. 118 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

19. podkreśla potrzebę opracowania 
swobodnego przepływu treści i wiedzy 
oraz przygotowania do 2015 r. prostych, 
przyjaznych dla konsumenta ram prawnych 
dotyczących dostępu do zasobów 
cyfrowych w Europie, które to ramy 
zapewniłyby zaufanie konsumentów, 
zapewniając niezawodne rozwiązania 
odpowiednio wyważone i atrakcyjne dla 
użytkowników oraz właścicieli praw; 
wzywa UE do przyspieszenia debaty na 
temat prawa autorskiego oraz ustanowienia 
lepszego, bardziej skutecznego i bardziej
spójnego, przejrzystego systemu 
zarządzania prawami i ich ustalania 
zarówno w odniesieniu do utworów 
muzycznych, jak i audiowizualnych, który 
ułatwiłby wszystkim uczestnikom rynku
zredukowanie kosztów transakcji
i zarządzania; uważa, że kluczem do tego 
nowego systemu jest większa przejrzystość
i dalsza konkurencja między 
organizacjami zajmującymi się zbiorowym 
zarządzaniem prawami autorskimi, 
prowadząca do rozwoju jednolitego rynku 
cyfrowego; podkreśla, że ustanowienie do 
2013 r. europejskich tytułów prawnych na 
mocy art. 118 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej również może przyczynić 
się do stworzenia jednolitego rynku praw 
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autorskich i praw pokrewnych, zarówno w 
trybie on-line, jak i off-line;

Or. en

Poprawka 257
Lambert van Nistelrooij

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla potrzebę opracowania 
swobodnego przepływu treści i wiedzy 
oraz przygotowania do 2015 r. prostych, 
przyjaznych dla konsumenta ram prawnych 
dotyczących dostępu do zasobów 
cyfrowych w Europie, które to ramy 
zapewniłyby zaufanie konsumentów, 
zapewniając niezawodne rozwiązania 
odpowiednio wyważone i atrakcyjne dla 
użytkowników oraz właścicieli praw; 
wzywa UE do przyspieszenia debaty na 
temat prawa autorskiego oraz ustanowienia 
do 2013 r. europejskich tytułów prawnych 
na mocy art. 118 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

19. podkreśla potrzebę opracowania 
swobodnego przepływu treści i wiedzy 
oraz przygotowania do 2015 r. prostych, 
przyjaznych dla konsumenta ram prawnych 
dotyczących dostępu do zasobów 
cyfrowych w Europie, które to ramy 
zapewniłyby zaufanie konsumentów, 
zapewniając niezawodne rozwiązania 
odpowiednio wyważone i atrakcyjne dla 
użytkowników oraz właścicieli praw; 
wzywa UE do przyspieszenia debaty na 
temat prawa autorskiego oraz ustanowienia 
lepszego, bardziej skutecznego i bardziej 
spójnego, przejrzystego systemu 
zarządzania prawami i ich ustalania 
zarówno w odniesieniu do utworów 
muzycznych, jak i audiowizualnych, który 
ułatwiłby wszystkim uczestnikom rynku
zredukowanie kosztów transakcji 
i zarządzania; uważa, że kluczem do tego 
nowego systemu jest większa przejrzystość 
i dalsza konkurencja między 
organizacjami zajmującymi się zbiorowym 
zarządzaniem prawami autorskimi, 
prowadząca do rozwoju jednolitego rynku 
cyfrowego; podkreśla, że ustanowienie do 
2013 r. europejskich tytułów prawnych na 
mocy art. 118 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej również może przyczynić 
się do stworzenia jednolitego rynku praw 
autorskich i praw pokrewnych, zarówno w 
trybie on-line, jak i off-line;
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Or. en

Poprawka 258
Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla potrzebę opracowania 
swobodnego przepływu treści i wiedzy 
oraz przygotowania do 2015 r. prostych, 
przyjaznych dla konsumenta ram prawnych 
dotyczących dostępu do zasobów 
cyfrowych w Europie, które to ramy 
zapewniłyby zaufanie konsumentów, 
zapewniając niezawodne rozwiązania 
odpowiednio wyważone i atrakcyjne dla 
użytkowników oraz właścicieli praw; 
wzywa UE do przyspieszenia debaty na 
temat prawa autorskiego oraz ustanowienia 
do 2013 r. europejskich tytułów prawnych 
na mocy art. 118 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

19. Podkreśla potrzebę opracowania 
swobodnego przepływu treści i wiedzy 
oraz przygotowania do 2015 r. prostych, 
przyjaznych dla konsumenta ram prawnych 
dotyczących dostępu do zasobów 
cyfrowych w Europie, które to ramy 
zapewniłyby zaufanie konsumentów, 
zapewniając niezawodne rozwiązania 
odpowiednio wyważone i atrakcyjne dla 
użytkowników oraz właścicieli praw; 
wzywa UE do przyspieszenia debaty na 
temat prawa autorskiego oraz ustanowienia 
lepszego, bardziej skutecznego i bardziej 
spójnego, przejrzystego systemu 
zarządzania prawami i ich ustalania 
zarówno w odniesieniu do utworów 
muzycznych, jak i audiowizualnych, który 
ułatwiłby wszystkim uczestnikom rynku
zredukowanie kosztów transakcji 
i zarządzania; uważa, że kluczem do tego 
nowego systemu jest większa przejrzystość 
i dalsza konkurencja między 
organizacjami zajmującymi się zbiorowym 
zarządzaniem prawami autorskimi, 
prowadząca do rozwoju jednolitego rynku 
cyfrowego; podkreśla, że ustanowienie do 
2013 r. europejskich tytułów prawnych na 
mocy art. 118 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej również może przyczynić 
się do stworzenia jednolitego rynku praw 
autorskich i praw pokrewnych, zarówno w 
trybie on-line, jak i off-line;

Or. en
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Poprawka 259
Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla potrzebę opracowania 
swobodnego przepływu treści i wiedzy 
oraz przygotowania do 2015 r. prostych, 
przyjaznych dla konsumenta ram prawnych 
dotyczących dostępu do zasobów 
cyfrowych w Europie, które to ramy 
zapewniłyby zaufanie konsumentów, 
zapewniając niezawodne rozwiązania 
odpowiednio wyważone i atrakcyjne dla 
użytkowników oraz właścicieli praw; 
wzywa UE do przyspieszenia debaty na 
temat prawa autorskiego oraz 
ustanowienia do 2013 r. europejskich 
tytułów prawnych na mocy art. 118
Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej;

19. podkreśla potrzebę opracowania tzw. 
piątej swobody w celu umożliwienia 
swobodnego przepływu treści i wiedzy 
oraz przygotowania do 2015 r. prostych, 
przyjaznych dla konsumenta ram prawnych 
dotyczących dostępu do zasobów 
cyfrowych w Europie, które to ramy 
zapewniłyby zaufanie konsumentów, 
zapewniając niezawodne rozwiązania 
odpowiednio wyważone i atrakcyjne dla 
użytkowników oraz właścicieli praw; 
wzywa UE do przyspieszenia debaty na 
temat prawa autorskiego oraz do zbadania 
możliwości oferowanych przez traktat 
lizboński w celu ustanowienia środków 
służących stworzeniu europejskich praw 
własności intelektualnej, aby 
zagwarantować jednolitą ochronę praw 
własności intelektualnej na terytorium 
całej Unii;

Or. en

Poprawka 260
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla potrzebę opracowania 
swobodnego przepływu treści i wiedzy 
oraz przygotowania do 2015 r. prostych, 
przyjaznych dla konsumenta ram prawnych 
dotyczących dostępu do zasobów 
cyfrowych w Europie, które to ramy 
zapewniłyby zaufanie konsumentów, 
zapewniając niezawodne rozwiązania 
odpowiednio wyważone i atrakcyjne dla 

19. podkreśla potrzebę opracowania 
swobodnego przepływu treści i wiedzy 
oraz przygotowania do 2015 r. prostych, 
przyjaznych dla konsumenta ram prawnych 
dotyczących dostępu do zasobów 
cyfrowych w Europie, które to ramy 
zapewniłyby zaufanie konsumentów, 
zapewniając niezawodne rozwiązania
odpowiednio wyważone i atrakcyjne dla 
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użytkowników oraz właścicieli praw; 
wzywa UE do przyspieszenia debaty na 
temat prawa autorskiego oraz 
ustanowienia do 2013 r. europejskich 
tytułów prawnych na mocy art. 118 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej;

użytkowników oraz właścicieli praw; 
wzywa UE do przyspieszenia debaty na 
temat prawa autorskiego oraz do zbadania 
możliwości oferowanych przez traktat
w odniesieniu do ustanowienia 
niezbędnych środków w celu opracowania 
europejskich praw własności 
intelektualnej dla zapewnienia 
zharmonizowanej ochrony praw własności 
intelektualnej w całej UE;

Or. fr

Poprawka 261
Amalia Sartori, Marco Scurria

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla potrzebę opracowania 
swobodnego przepływu treści i wiedzy 
oraz przygotowania do 2015 r. prostych, 
przyjaznych dla konsumenta ram prawnych 
dotyczących dostępu do zasobów 
cyfrowych w Europie, które to ramy 
zapewniłyby zaufanie konsumentów, 
zapewniając niezawodne rozwiązania 
odpowiednio wyważone i atrakcyjne dla 
użytkowników oraz właścicieli praw; 
wzywa UE do przyspieszenia debaty na 
temat prawa autorskiego oraz 
ustanowienia do 2013 r. europejskich 
tytułów prawnych na mocy art. 118 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej;

19. podkreśla potrzebę opracowania 
swobodnego przepływu treści i wiedzy 
oraz przygotowania do 2015 r. prostych, 
przyjaznych dla konsumenta ram prawnych 
dotyczących dostępu do zasobów 
cyfrowych w Europie, które to ramy 
zapewniłyby zaufanie konsumentów, 
zapewniając niezawodne rozwiązania 
odpowiednio wyważone i atrakcyjne dla 
użytkowników oraz właścicieli praw; 
wzywa UE do przyspieszenia debaty na 
temat prawa autorskiego, do podjęcia 
konkretnych działań w celu 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej oraz do rozpoczęcia walki
z piractwem na wewnętrznym rynku 
cyfrowym poprzez opracowanie legalnej
i zrównoważonej oferty treści cyfrowych;

Or. en
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Poprawka 262
Edit Herczog

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla potrzebę opracowania 
swobodnego przepływu treści i wiedzy 
oraz przygotowania do 2015 r. prostych, 
przyjaznych dla konsumenta ram prawnych 
dotyczących dostępu do zasobów 
cyfrowych w Europie, które to ramy 
zapewniłyby zaufanie konsumentów, 
zapewniając niezawodne rozwiązania 
odpowiednio wyważone i atrakcyjne dla 
użytkowników oraz właścicieli praw; 
wzywa UE do przyspieszenia debaty na 
temat prawa autorskiego oraz 
ustanowienia do 2013 r. europejskich 
tytułów prawnych na mocy art. 118 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej;

19. podkreśla potrzebę opracowania 
swobodnego przepływu legalnych treści
i wiedzy oraz przygotowania do 2015 r.
prostych, przyjaznych dla konsumenta ram 
prawnych dotyczących dostępu do 
zasobów cyfrowych w Europie, które to 
ramy zapewniłyby zaufanie konsumentów, 
zapewniając niezawodne rozwiązania 
odpowiednio wyważone i atrakcyjne dla 
użytkowników oraz właścicieli praw; 
wzywa UE do kontynuowania debaty na 
temat prawa autorskiego;

Or. en

Poprawka 263
Matthias Groote

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla potrzebę opracowania 
swobodnego przepływu treści i wiedzy 
oraz przygotowania do 2015 r. prostych, 
przyjaznych dla konsumenta ram prawnych 
dotyczących dostępu do zasobów 
cyfrowych w Europie, które to ramy 
zapewniłyby zaufanie konsumentów, 
zapewniając niezawodne rozwiązania 
odpowiednio wyważone i atrakcyjne dla 
użytkowników oraz właścicieli praw; 
wzywa UE do przyspieszenia debaty na 
temat prawa autorskiego oraz ustanowienia 
do 2013 r. europejskich tytułów prawnych 

19. podkreśla potrzebę opracowania 
swobodnego przepływu treści i wiedzy 
oraz przygotowania do 2015 r. prostych,
przyjaznych dla konsumenta ram prawnych 
dotyczących dostępu do zasobów 
cyfrowych w Europie, które to ramy 
zapewniłyby zaufanie konsumentów, 
zapewniając niezawodne rozwiązania 
odpowiednio wyważone i atrakcyjne dla 
użytkowników oraz właścicieli praw; 
wzywa UE, z uwagi na nowe osiągnięcia 
technologiczne, do przyspieszenia debaty 
na temat prawa autorskiego oraz 
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na mocy art. 118 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

ustanowienia do 2013 r. europejskich 
tytułów prawnych na mocy art. 118 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, przy jednoczesnym 
zachowaniu wolności wyrażania opinii 
przez użytkowników i ich dostępu do 
informacji;

Or. de

Poprawka 264
Angelika Niebler, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla potrzebę opracowania 
swobodnego przepływu treści i wiedzy oraz 
przygotowania do 2015 r. prostych, 
przyjaznych dla konsumenta ram prawnych 
dotyczących dostępu do zasobów 
cyfrowych w Europie, które to ramy 
zapewniłyby zaufanie konsumentów, 
zapewniając niezawodne rozwiązania 
odpowiednio wyważone i atrakcyjne dla 
użytkowników oraz właścicieli praw; 
wzywa UE do przyspieszenia debaty na 
temat prawa autorskiego oraz 
ustanowienia do 2013 r. europejskich 
tytułów prawnych na mocy art. 118 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej;

19. podkreśla potrzebę dalszego rozwoju 
legalnego rynku internetowego w celu 
przygotowania do 2015 r. prostych, 
przyjaznych dla konsumenta ram prawnych 
dotyczących dostępu do zasobów 
cyfrowych w Europie, które to ramy 
zapewniłyby zaufanie konsumentów, 
zapewniając niezawodne rozwiązania 
odpowiednio wyważone i atrakcyjne dla 
użytkowników oraz właścicieli praw, 
zgodnie z zasadami dotyczącymi prawa 
autorskiego; wzywa UE do przyspieszenia 
debaty na temat egzekwowania prawa 
autorskiego oraz do zbadania do 2013 r.
skutków europejskich tytułów prawnych na 
mocy art. 118 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 265
Adina-Ioana Vălean

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla potrzebę opracowania
swobodnego przepływu treści i wiedzy 
oraz przygotowania do 2015 r. prostych, 
przyjaznych dla konsumenta ram prawnych 
dotyczących dostępu do zasobów 
cyfrowych w Europie, które to ramy 
zapewniłyby zaufanie konsumentów, 
zapewniając niezawodne rozwiązania 
odpowiednio wyważone i atrakcyjne dla 
użytkowników oraz właścicieli praw; 
wzywa UE do przyspieszenia debaty na 
temat prawa autorskiego oraz ustanowienia 
do 2013 r. europejskich tytułów prawnych 
na mocy art. 118 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

19. podkreśla potrzebę opracowania
szerokiego rozpowszechniania treści
i swobodnego przepływu wiedzy oraz 
przygotowania do 2015 r. prostych, 
przyjaznych dla konsumenta ram prawnych 
dotyczących dostępu do zasobów 
cyfrowych w Europie, które to ramy 
zwiększyłyby zaufanie konsumentów, 
zapewniając niezawodne rozwiązania 
odpowiednio wyważone i atrakcyjne dla 
użytkowników oraz właścicieli praw; 
wzywa UE do przyspieszenia debaty na 
temat prawa autorskiego oraz ustanowienia 
do 2013 r. europejskich tytułów prawnych 
na mocy art. 118 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 266
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa państwa członkowskie do 
prowadzenia polityki nastawionej na 
podaż, która pomaga w konsolidacji
i rozwoju europejskiego sektora treści 
cyfrowych, nowych usług i aplikacji 
internetowych oraz interoperacyjności 
poszczególnych platform;

Or. es

Poprawka 267
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

19a. wyraża przekonanie, że UE musi 
rozważyć właściwe dopracowanie zasad 
dotyczących zezwoleń w zakresie prawa 
autorskiego i jego ustalania w świetle 
nowych technologii, nowych cyfrowych 
sposobów dostarczania i zmieniającego się 
zachowania konsumentów; wzywa 
Komisję do poparcia odpowiednich 
rozwiązań w zakresie ustalania praw,
z wykorzystaniem systemów zbiorowych 
licencji, takich jak systemy rozszerzonych 
zbiorowych licencji, i z określeniem ram 
przejrzystości i odpowiedzialności;

Or. en

Poprawka 268
Angelika Niebler, Herbert Reul

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla, że dla społeczeństwa 
informacyjnego duże znaczenie mają 
branże o charakterze kreatywnym, 
stanowiące szybko rozwijający się
i dynamiczny sektor przyczyniający się do 
rozwoju gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy;

Or. en

Poprawka 269
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

19a. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do zwiększenia cyfryzacji 
dziedzictwa kulturowego w sposób, który 
będzie gwarantował dostęp do treści 
publicznych; zauważa, że takie cyfrowe 
dziedzictwo może pomóc we wzmocnieniu 
gospodarki, ponieważ dzięki takim 
treściom publicznym podmioty handlowe 
mogą wytworzyć wartość dodaną;

Or. en

Poprawka 270
Ivailo Kalfin

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. zobowiązuje się do proaktywnego 
rozwiązywania problemów związanych ze 
wspólnym regulowaniem treści 
internetowych poprzez usuwanie 
przeszkód dla usług internetowych
i wzywa pozostałe instytucje UE do 
postępowania w taki sam sposób;

Or. en

Poprawka 271
Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa Komisję i Radę do uznania 
podstawowej różnicy między naruszeniami 
prawa autorskiego o charakterze 
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handlowym i niehandlowym; podkreśla 
znaczenie wyjątków i ograniczeń
w zakresie rozwoju społeczeństwa 
opartego na wiedzy, zwłaszcza gdy są one 
szczególnie korzystne dla osób 
niepełnosprawnych lub gdy mają 
bezpośredni wkład w badania naukowe
i edukację;

Or. en

Poprawka 272
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla również w tym samym 
kontekście potrzebę udostępnienia 
europejskim obywatelom atrakcyjnych 
towarów i usług cyfrowych i zapewnienia 
propagowania europejskich utworów 
i różnorodności kulturowej; w związku
z tym zwraca uwagę Komisji na potrzebę 
zachęcania dostawców audiowizualnych 
usług medialnych i operatorów 
internetowych do inwestowania w treści 
twórcze w celu wspierania dostępności 
tego rodzaju treści w sieci; wzywa Komisję 
do popierania konstruktywnego dialogu 
między wszystkimi zainteresowanymi 
stronami na temat tego sektora oraz do 
rozważenia w trybie pilnym sposobów 
przyspieszenia cyfryzacji i udostępnienia 
europejskiego dziedzictwa w internecie;

Or. fr

Poprawka 273
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

19a. podkreśla, że globalne przywództwo
w rozwoju TIK ma podstawowe znaczenie 
dla dobrej koniunktury w Unii 
Europejskiej i jej konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 274
Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19b. wyraża przekonanie, że prawo 
autorskie UE powinno uznawać status 
społeczeństwa nie tylko jako konsumenta, 
lecz także jako uczestnika gospodarki 
kulturalnej i że wymiana plików
o charakterze niehandlowym pomiędzy 
poszczególnymi osobami i ponowne 
wykorzystywanie utworów o charakterze 
niehandlowym powinny być dozwolone; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
kompleksowych danych dotyczących 
propozycji systemów finansowania 
wspierających proces twórczy, opartych 
na takich niehandlowych praktykach jak 
„twórczy wkład” lub „jednolita stawka 
kulturowa”;

Or. en

Poprawka 275
Henri Weber

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa Komisję do rozważenia
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w ramach programu prac 
ustawodawczych możliwości zastosowania 
przez państwa członkowskie zmniejszonej 
stawki VAT w odniesieniu do 
rozpowszechniania dóbr kultury
w internecie;

Or. fr

Poprawka 276
Ivo Belet

Projekt rezolucji
Ustęp 19b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19b. podkreśla, że europejska agenda 
cyfrowa musi wspierać tworzenie
i rozpowszechnianie w UE 
zróżnicowanych kulturowo treści
o wysokiej jakości w celu pełnego 
wykorzystania kulturalnych, socjalnych
i społecznych korzyści, jakie europejscy 
obywatele mogą odnieść dzięki takim 
technologiom;

Or. nl

Poprawka 277
Ioan Enciu

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wyraża głębokie zaniepokojenie 
przyszłością projektu europejskiej 
biblioteki cyfrowej, jeśli nie zostaną 
wprowadzone radykalne zmiany
w obszarach cyfrowego formatu biblioteki, 
zarządzania, wydajności, wykonalności, 
użyteczności i wykorzystania w ramach 
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tego projektu technologii 
komunikacyjnych na szeroką skalę;

Or. en

Poprawka 278
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że oprócz konsekwentnego 
wdrażania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych niezbędne 
jest promowanie doskonałości w zakresie 
badań nad TIK oraz wspieranie inwestycji 
publicznych i prywatnych we wspólne 
badania naukowe i innowacje o dużym 
stopniu ryzyka; podkreśla, że Europa 
powinna być w czołówce rozwoju 
technologii internetowych oraz 
niskoemisyjnych zastosowań TIK; 
proponuje podwojenie w następnej 
perspektywie finansowej budżetu UE 
przeznaczonego na badania nad TIK oraz 
czterokrotne zwiększenie budżetu na 
zastosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnych;

20. uważa, że oprócz konsekwentnego 
wdrażania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych niezbędne 
jest promowanie doskonałości w zakresie 
badań nad TIK oraz wspieranie inwestycji 
publicznych i prywatnych we wspólne 
badania naukowe i innowacje o dużym 
stopniu ryzyka; podkreśla, że Europa 
powinna być w czołówce rozwoju 
technologii internetowych oraz zastosowań
i technologii, które wykraczają poza 
granice konwencjonalnych TIK 
(technologie niskoemisyjne, 
wysokowydajny sprzęt o niskim poborze 
energii wykorzystujący (nano)technologie 
kwantowe), zważywszy, że finansowane 
przez UE badania naukowe w zakresie 
TIK odegrały kluczową rolę
w najważniejszych przykładach 
europejskiego postępu przemysłowego, 
takich jak mikro- i nanoelektronika, 
zdrowie publiczne i europejska strategia 
na rzecz bezpieczeństwa drogowego, oraz 
że wysoce zaawansowane badania 
naukowe przyniosły i będą przynosiły 
dodatkowe korzyści w procesie 
wytwarzania;

Or. it
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Poprawka 279
Matthias Groote

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że oprócz konsekwentnego 
wdrażania technologii informacyjno-
komunikacyjnych niezbędne jest 
promowanie doskonałości w zakresie 
badań nad TIK oraz wspieranie inwestycji 
publicznych i prywatnych we wspólne 
badania naukowe i innowacje o dużym 
stopniu ryzyka; podkreśla, że Europa 
powinna być w czołówce rozwoju 
technologii internetowych oraz 
niskoemisyjnych zastosowań TIK; 
proponuje podwojenie w następnej 
perspektywie finansowej budżetu UE 
przeznaczonego na badania nad TIK oraz 
czterokrotne zwiększenie budżetu na 
zastosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnych;

20. uważa, że oprócz konsekwentnego 
wdrażania technologii informacyjno-
komunikacyjnych niezbędne jest 
promowanie doskonałości w zakresie 
badań nad TIK w celu dalszego 
ograniczania zużycia energii i szkód dla 
środowiska naturalnego poprzez 
wytwarzanie i unieszkodliwianie sprzętu
z zakresu TIK oraz wspieranie inwestycji 
publicznych i prywatnych we wspólne 
badania naukowe i innowacje; podkreśla, 
że Europa powinna być w czołówce 
rozwoju technologii internetowych oraz 
zastosowań TIK, które w niewielkim 
stopniu zużywają energię i zasoby oraz są 
źródłem niskiej emisji dwutlenku węgla; 
proponuje podwojenie w następnej 
perspektywie finansowej budżetu UE 
przeznaczonego na badania nad TIK oraz 
czterokrotne zwiększenie budżetu na 
zastosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnych;

Or. de

Poprawka 280
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że oprócz konsekwentnego 
wdrażania technologii informacyjno-
komunikacyjnych niezbędne jest 
promowanie doskonałości w zakresie 
badań nad TIK oraz wspieranie inwestycji 

20. uważa, że oprócz konsekwentnego 
wdrażania technologii informacyjno-
komunikacyjnych niezbędne jest 
promowanie doskonałości w zakresie 
badań nad TIK oraz wspieranie inwestycji 
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publicznych i prywatnych we wspólne 
badania naukowe i innowacje o dużym 
stopniu ryzyka; podkreśla, że Europa 
powinna być w czołówce rozwoju 
technologii internetowych oraz 
niskoemisyjnych zastosowań TIK; 
proponuje podwojenie w następnej 
perspektywie finansowej budżetu UE 
przeznaczonego na badania nad TIK oraz 
czterokrotne zwiększenie budżetu na 
zastosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnych;

publicznych i prywatnych we wspólne 
badania naukowe i innowacje o dużym 
stopniu ryzyka; podkreśla, że Europa 
powinna być w czołówce rozwoju 
technologii internetowych, chmur 
obliczeniowych (ang. cloud computing), 
inteligentnych środowisk
i superkomputerów oraz niskoemisyjnych 
zastosowań TIK; proponuje podwojenie
w następnej perspektywie finansowej 
budżetu UE przeznaczonego na badania 
nad TIK oraz czterokrotne zwiększenie 
budżetu na zastosowania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych;

Or. el

Poprawka 281
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. zwraca szczególną uwagę na 
gwarancje, jakich należy udzielić 
mikroprzedsiębiorstwom i małym 
przedsiębiorstwom, aby nie zostały 
pozbawione korzyści płynących z rozwoju
TIK;

Or. pt

Poprawka 282
Lena Ek

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa do większych inwestycji
w stosowanie w UE otwartego 
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oprogramowania;

Or. sv

Poprawka 283
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. proponuje podwojenie w następnej 
perspektywie finansowej budżetu UE 
przeznaczonego na badania nad 
technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi (w tym za 
pośrednictwem modelowych inicjatyw
w zakresie TIK i FET) oraz czterokrotne 
zwiększenie budżetu na zastosowania 
TIK;

Or. it

Poprawka 284
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 20b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20b. ubolewa, że w odniesieniu do 
przyciągania, rozwijania i zatrzymywania 
pracowników naukowo-dydaktycznych 
biegłych w zakresie TIK Europa wciąż 
pozostaje w tyle za innymi przodującymi 
rynkami i doświadcza poważnego drenażu 
mózgów z uwagi na lepsze warunki pracy 
dla nauczycieli akademickich
i naukowców w Stanach Zjednoczonych; 
podkreśla, że aby rozwiązać ten problem, 
Europa musi współpracować ze 
środowiskami akademickimi, jak również
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z przemysłem, aby opracować intensywny 
program rozwoju kariery zawodowej
wspierający kluczową rolę środowisk 
zajmujących się badaniami naukowymi
w ramach światowej klasy, zakrojonej na 
szeroką skalę innowacyjnej strategii
w zakresie TIK;

Or. en

Poprawka 285
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wyraża zaniepokojenie biurokracją
w programie ramowym UE; wzywa 
Komisję do zlikwidowania tej biurokracji 
przez przekształcenie procesów programu 
ramowego i utworzenie platformy 
użytkowników;

21. wyraża zaniepokojenie biurokracją
w programie ramowym UE; wzywa 
Komisję do zlikwidowania tej biurokracji 
przez przekształcenie procesów programu 
ramowego bez zagrażania mu i utworzenie 
platformy użytkowników;

Or. en

Poprawka 286
Ilda Figueiredo

Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. uważa, że pionierska agenda cyfrowa 
musi odrzucać wszelkie próby 
komercjalizacji wiedzy, edukacji i badań 
naukowych, i podkreśla potrzebę 
propagowania darmowego otwartego 
oprogramowania;

Or. pt
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Poprawka 287
Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa Komisję do przeprowadzenia
z państwami członkowskimi oceny 
sposobu, w jaki dyrektywy 2004/17/WE
i 2004/18/WE w sprawie zamówień 
publicznych na roboty budowlane i ich 
transpozycja wspierają badania naukowe
i innowacyjność, a także do określenia
w stosownych przypadkach najlepszych 
praktyk; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do rozważenia opracowania 
wskaźników innowacyjności zamówień 
publicznych na roboty budowlane;

Or. fr

Poprawka 288
Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. zwraca uwagę na fakt, że zamówienia 
przedkomercyjne przyczyniają się do 
poprawy jakości usług publicznych i do 
skrócenia czasu wprowadzenia rezultatów 
badań naukowych na rynek, zwłaszcza
w przypadku, gdy nabywcy publiczni 
wymagają od przedsiębiorstw 
uczestniczących przekazania praw 
własności intelektualnej stronom trzecim 
na równych i rozsądnych warunkach 
marketingowych; ponownie wzywa 
Komisję do sporządzenia wytycznych
w sprawie dobrych praktyk w odniesieniu 
do zamówień przedkomercyjnych oraz do 
współpracy z państwami członkowskimi
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w celu zwiększenia świadomości władz 
regionalnych i lokalnych; zwraca uwagę 
na fakt, że platformy technologiczne mogą 
udostępniać na potrzeby władz 
publicznych wczesne rozwiązania rynkowe 
w zakresie nowych technologii;

Or. fr

Poprawka 289
Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że „agenda 2015.eu” powinna 
mieć na celu uaktywnienie TIK na rzecz 
gospodarki niskoemisyjnej; wzywa do 
wykorzystywania technologii TIK w celu 
umożliwienia zmniejszenia o 15% do 
2020 r. emisji CO2 w kluczowych 
sektorach gospodarki i wzywa do 
promowania odpowiedzialnego zużycia 
energii, zwłaszcza poprzez zainstalowanie 
do 2015 r. w 50% domów tzw. 
inteligentnych liczników; podkreśla 
również, że emisję dwutlenku węgla
w sektorze TIK należy do 2015 r.
zmniejszyć o 50%;

22. uważa, że priorytetem „agendy 
2015.eu” powinno być doprowadzenie do 
tego, aby Europa stała się światowym 
liderem w zakresie społeczeństwa 
wydajnego pod względem zużycia 
zasobów; wyraża w związku z tym 
przekonanie, że wdrożenie takich 
zastosowań, jak inteligentne sieci 
energetyczne, inteligentne liczniki,
inteligentna mobilność,  inteligentne 
zarządzanie wodą i usługi w zakresie e-
zdrowia musi być uważane za kluczowe
inicjatywy „agendy 2015.eu”; podkreśla 
również, że emisję dwutlenku węgla
w sektorze TIK należy do 2015 r.
zmniejszyć o 50%;

Or. en

Poprawka 290
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że „agenda 2015.eu” powinna 
mieć na celu uaktywnienie TIK na rzecz 
gospodarki niskoemisyjnej; wzywa do 
wykorzystywania technologii TIK w celu 
umożliwienia zmniejszenia o 15% do 
2020 r. emisji CO2 w kluczowych 
sektorach gospodarki i wzywa do 
promowania odpowiedzialnego zużycia 
energii, zwłaszcza poprzez zainstalowanie 
do 2015 r. w 50% domów tzw. 
inteligentnych liczników; podkreśla 
również, że emisję dwutlenku węgla
w sektorze TIK należy do 2015 r.
zmniejszyć o 50%;

22. uważa, że „agenda 2020.eu” powinna 
mieć na celu uaktywnienie TIK na rzecz 
gospodarki niskoemisyjnej; wzywa do 
wykorzystywania technologii TIK w celu 
umożliwienia zmniejszenia o 20% do 
2020 r. emisji CO2 w kluczowych 
sektorach gospodarki i do promowania 
odpowiedzialnego zużycia energii, 
zwłaszcza poprzez zainstalowanie do 
2015 r. technologii energooszczędnych
w 50% domów; podkreśla również, że 
sektor TIK powinien dążyć do 
przekroczenia do 2015 r. celów UE na rok 
2020 w rezultacie opracowania 
metodologii przez forum ICT4EE we 
współpracy z międzynarodowymi 
organami normalizacyjnymi;

Or. en

Poprawka 291
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że „agenda 2015.eu” powinna 
mieć na celu uaktywnienie TIK na rzecz 
gospodarki niskoemisyjnej; wzywa do 
wykorzystywania technologii TIK w celu 
umożliwienia zmniejszenia o 15% do 
2020 r. emisji CO2 w kluczowych 
sektorach gospodarki i wzywa do 
promowania odpowiedzialnego zużycia 
energii, zwłaszcza poprzez zainstalowanie 
do 2015 r. w 50% domów tzw. 
inteligentnych liczników; podkreśla 
również, że emisję dwutlenku węgla
w sektorze TIK należy do 2015 r.
zmniejszyć o 50%;

22. uważa, że „agenda 2015.eu” powinna 
mieć na celu uaktywnienie TIK na rzecz 
gospodarki niskoemisyjnej; wzywa do 
wykorzystywania technologii TIK w celu 
umożliwienia zmniejszenia o 20% do 
2020 r. emisji CO2 w kluczowych 
sektorach gospodarki i wzywa do 
promowania odpowiedzialnego zużycia 
energii, zwłaszcza poprzez zainstalowanie 
do 2015 r. w 50% domów tzw. 
inteligentnych liczników; podkreśla 
również, że sektor TIK powinien dążyć do 
przekroczenia do 2015 r. celów UE na rok 
2020 w rezultacie opracowania 
metodologii przez międzynarodowe organy
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normalizacyjne we współpracy z forum 
ICT4EE;

Or. en

Poprawka 292
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że „agenda 2015.eu” powinna 
mieć na celu uaktywnienie TIK na rzecz 
gospodarki niskoemisyjnej; wzywa do 
wykorzystywania technologii TIK w celu 
umożliwienia zmniejszenia o 15% do 
2020 r. emisji CO2 w kluczowych 
sektorach gospodarki i wzywa do 
promowania odpowiedzialnego zużycia 
energii, zwłaszcza poprzez zainstalowanie 
do 2015 r. w 50% domów tzw. 
inteligentnych liczników; podkreśla 
również, że emisję dwutlenku węgla
w sektorze TIK należy do 2015 r.
zmniejszyć o 50%;

22. uważa, że „agenda 2015.eu” powinna 
mieć na celu uaktywnienie TIK na rzecz 
gospodarki niskoemisyjnej; wzywa do 
wykorzystywania technologii TIK w celu 
umożliwienia zmniejszenia do 2020 r. 
odpowiadającego znacznej części celu 
wynoszącego 20% w zakresie emisji CO2
(i znacznie więcej w przypadku 
pożądanego celu zmniejszenia 
wynoszącego 30%), a także wzywa do 
promowania odpowiedzialnego zużycia 
energii, zwłaszcza poprzez zainstalowanie 
do 2015 r. w 50% domów tzw. 
inteligentnych liczników; podkreśla 
również, że emisję dwutlenku węgla
w sektorze TIK należy do 2015 r.
zmniejszyć o 50%;

Or. en

Poprawka 293
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że „agenda 2015.eu” powinna 
mieć na celu uaktywnienie TIK na rzecz 
gospodarki niskoemisyjnej; wzywa do 
wykorzystywania technologii TIK w celu 
umożliwienia zmniejszenia o 15% do 

22. uważa, że „agenda 2015.eu” powinna 
mieć na celu uaktywnienie TIK na rzecz 
gospodarki niskoemisyjnej; wzywa do 
wykorzystywania technologii TIK w celu 
umożliwienia zmniejszenia o 15% do 
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2020 r. emisji CO2 w kluczowych 
sektorach gospodarki i wzywa do 
promowania odpowiedzialnego zużycia 
energii, zwłaszcza poprzez zainstalowanie 
do 2015 r. w 50% domów tzw. 
inteligentnych liczników; podkreśla 
również, że emisję dwutlenku węgla
w sektorze TIK należy do 2015 r.
zmniejszyć o 50%;

2020 r. emisji CO2 w kluczowych 
sektorach gospodarki i wzywa do 
promowania odpowiedzialnego zużycia 
energii, zwłaszcza poprzez zainstalowanie 
do 2015 r. w 50% domów tzw. 
inteligentnych liczników; podkreśla 
również, że emisję dwutlenku węgla
w sektorze TIK należy do 2015 r.
zmniejszyć o 50%; podkreśla potrzebę 
zmniejszenia o 50% zużycia papieru w
sektorze publicznym do 2015 r.;

Or. el

Poprawka 294
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. uważa, że „agenda 2015.eu” powinna 
mieć na celu uaktywnienie TIK na rzecz 
gospodarki niskoemisyjnej; wzywa do 
wykorzystywania technologii TIK w celu 
umożliwienia zmniejszenia o 15% do
2020 r. emisji CO2 w kluczowych 
sektorach gospodarki i wzywa do 
promowania odpowiedzialnego zużycia 
energii, zwłaszcza poprzez zainstalowanie 
do 2015 r. w 50% domów tzw. 
inteligentnych liczników; podkreśla 
również, że emisję dwutlenku węgla
w sektorze TIK należy do 2015 r.
zmniejszyć o 50%;

22. uważa, że „agenda 2015.eu” powinna 
mieć na celu uaktywnienie TIK na rzecz 
gospodarki niskoemisyjnej; wzywa do 
wykorzystywania technologii TIK w celu 
umożliwienia zmniejszenia o 15% do 
2020 r. emisji CO2 w kluczowych
sektorach gospodarki i wzywa do 
promowania odpowiedzialnego zużycia 
energii, zwłaszcza poprzez zainstalowanie 
do 2015 r. w 50% domów tzw. 
inteligentnych liczników i innych 
energooszczędnych technologii; podkreśla 
również, że emisję dwutlenku węgla
w sektorze TIK należy do 2015 r.
zmniejszyć o 50%;

Or. el
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Poprawka 295
Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. zauważa, że jedynym sposobem 
zapewnienia porównywalności danych 
przygotowywanych przez różne państwa 
członkowskie i poprawy efektywności 
energetycznej jest przyjęcie wspólnej 
metodologii pomiarów zużycia energii
i emisji dwutlenku węgla; ponadto 
wskazuje na potrzebę pilnego 
znormalizowania TIK, aby zapewnić
udostępnianie w internecie technologii
i usług przynoszących korzyści 
obywatelom i przedsiębiorstwom UE;

Or. it

Poprawka 296
Marian-Jean Marinescu

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla, że TIK mogą usprawnić 
transport drogowy i przyczynić się do 
stworzenia bezpieczniejszych, bardziej 
inteligentnych i bardziej ekologicznych 
samochodów w Europie; dlatego też 
apeluje do Komisji, aby do agendy 
cyfrowej włączyć ekologiczny potencjał 
inteligentnych samochodów
i inteligentnych dróg, a także pilotażowe 
projekty badawczo-rozwojowe w zakresie 
urządzeń V2V i V2R, które mogą otworzyć
nowe możliwości biznesowe dla 
europejskich przedsiębiorstw z sektora 
TIK;
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Or. en

Poprawka 297
Catherine Trautmann

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. uważa, że handel międzynarodowy 
powinien kierować się zasadą 
sprawiedliwego handlu w celu osiągnięcia 
odpowiedniej równowagi między 
otwieraniem się rynków a ochroną 
prawną poszczególnych sektorów 
gospodarki, ze szczególnym 
uwzględnieniem warunków pracy
i warunków socjalnych;

Or. en

Poprawka 298
Anni Podimata, Robert Goebbels, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. podkreśla, że ogromny potencjał 
agendy cyfrowej jest nie tylko powiązany
z przyszłymi wyzwaniami stojącymi przed 
sektorem TIK, lecz jest o wiele większy
i bezpośrednio powiązany z celami UE 
dotyczącymi stworzenia gospodarki 
opartej na wiedzy o wysokiej 
produktywności, pobudzenia 
konkurencyjności gospodarki europejskiej 
dzięki innowacyjnym sektorom, 
wspierania spójności społecznej
i terytorialnej oraz powszechnego dostępu 
do usług publicznych, poprawy tworzenia 
nowych miejsc pracy na europejskim 
rynku pracy i w związku z tym ogólnego
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wspierania nowego zrównoważonego 
modelu wzrostu UE;

Or. en

Poprawka 299
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 22a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. przypomina, że przyszła 
konkurencyjność Europy i jej zdolność do 
wyjścia z obecnego kryzysu gospodarczego 
zależą w dużej mierze od jej zdolności do 
ułatwiania przedsiębiorstwom 
powszechnego i skutecznego 
wykorzystywania TIK; zauważa jednak, że 
MŚP wciąż pozostają daleko w tyle za 
dużymi przedsiębiorstwami; wzywa 
państwa członkowskie i Komisję do 
zwiększenia wsparcia dla MŚP
w odniesieniu do wykorzystania narzędzi
z zakresu TIK w celu zwiększenia 
produktywności;

Or. es

Poprawka 300
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. uważa, że przyjęcie odpowiedzialności 
za „agendę 2015.eu” na wszystkich 
szczeblach politycznych (UE, krajowym
i regionalnym), jak również eksponowanie 
polityczne mają zasadnicze znaczenie dla 
jej skutecznego wdrażania; proponuje
w związku z tym okresowe organizowanie 
szczytów dotyczących agendy cyfrowej

23. uważa, że przyjęcie odpowiedzialności 
za „agendę 2015.eu” na wszystkich 
szczeblach politycznych (UE, krajowym
i regionalnym) w kontekście 
wielopoziomowego zarządzania, jak 
również eksponowanie polityczne mają 
zasadnicze znaczenie dla jej skutecznego 
wdrażania; proponuje w związku z tym 
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w celu dokonywania przeglądu postępów 
na szczeblu Unii i państw członkowskich 
oraz nadanie nowego bodźca politycznego;

okresowe organizowanie szczytów 
dotyczących agendy cyfrowej w celu 
dokonywania przeglądu postępów na 
szczeblu Unii i państw członkowskich oraz 
nadanie nowego bodźca politycznego;

Or. en

Poprawka 301
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. uważa, że przyjęcie odpowiedzialności 
za „agendę 2015.eu” na wszystkich 
szczeblach politycznych (UE, krajowym
i regionalnym), jak również eksponowanie 
polityczne mają zasadnicze znaczenie dla 
jej skutecznego wdrażania; proponuje
w związku z tym okresowe organizowanie 
szczytów dotyczących agendy cyfrowej
w celu dokonywania przeglądu postępów 
na szczeblu Unii i państw członkowskich 
oraz nadanie nowego bodźca politycznego;

23. uważa, że przyjęcie odpowiedzialności 
za „agendę 2015.eu” na wszystkich 
szczeblach politycznych i geograficznych
(UE, krajowym i regionalnym), jak 
również eksponowanie polityczne mają 
zasadnicze znaczenie dla jej skutecznego 
wdrażania; proponuje w związku z tym 
okresowe organizowanie szczytów 
dotyczących agendy cyfrowej w celu 
dokonywania przeglądu postępów na 
szczeblu Unii i państw członkowskich oraz 
nadanie nowego bodźca politycznego;

Or. el

Poprawka 302
Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zwraca w szczególności uwagę Komisji 
na konieczność wytyczenia inteligentnych 
(ang. SMART, tj. konkretnych, 
mierzalnych, odpowiednich, realistycznych
i określonych w czasie) celów i zadań oraz 
przyjęcia planu działania uruchamiającego 
wszystkie odpowiednie instrumenty UE, 

24. zwraca w szczególności uwagę Komisji 
na konieczność wytyczenia inteligentnych 
(ang. SMART, tj. konkretnych, 
mierzalnych, odpowiednich, realistycznych
i określonych w czasie) celów i zadań oraz 
przyjęcia planu działania uruchamiającego 
wszystkie odpowiednie instrumenty UE, 
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jak: finansowanie, miękkie prawo, 
egzekwowanie i w razie potrzeby 
konkretne akty prawne;

jak: finansowanie, miękkie prawo, 
egzekwowanie i w razie potrzeby 
konkretne akty prawne we wszystkich 
właściwych obszarach polityki 
(tj. komunikacja elektroniczna, edukacja, 
badania naukowe, innowacyjność, 
polityka spójności); wzywa Komisję
i państwa członkowskie do zapewnienia 
odpowiedniej koordynacji programów UE
oraz programów krajowych
i regionalnych w tej dziedzinie;

Or. en
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24. zwraca w szczególności uwagę Komisji 
na konieczność wytyczenia inteligentnych 
(ang. SMART, tj. konkretnych, 
mierzalnych, odpowiednich, realistycznych
i określonych w czasie) celów i zadań oraz 
przyjęcia planu działania uruchamiającego 
wszystkie odpowiednie instrumenty UE, 
jak: finansowanie, miękkie prawo, 
egzekwowanie i w razie potrzeby 
konkretne akty prawne;

24. zwraca w szczególności uwagę Komisji 
na konieczność wytyczenia inteligentnych 
(ang. SMART, tj. konkretnych, 
mierzalnych, odpowiednich, realistycznych
i określonych w czasie) celów i zadań oraz 
przyjęcia planu działania uruchamiającego 
wszystkie odpowiednie instrumenty UE, 
jak: finansowanie, miękkie prawo, 
egzekwowanie i w razie potrzeby 
konkretne akty prawne; wzywa do 
dokonywania regularnych przeglądów 
osiągnięć strategii 2015.eu na podstawie 
większego zestawu wskaźników, 
umożliwiającego jakościową analizę 
skutków społecznych;

Or. en


