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Poprawka 37
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 172,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 170, 171 ust. 1, 172 i 174,

Or. fr

Poprawka 38
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Sieci i usługi telekomunikacyjne są w 
coraz większym stopniu uzależnione od 
infrastruktury internetowej, a infrastruktura 
sieci szerokopasmowych i usługi 
informatyczne są ze sobą ściśle powiązane. 
Internet staje się dominującą platformą dla 
komunikacji, usług i działalności 
gospodarczej. Dostęp do szybkiego 
Internetu i usług informatycznych w całej 
Europie leży zatem w interesie publicznym 
oraz stanowi podstawę wzrostu 
gospodarczego i jednolitego rynku.

(1) Sieci i usługi telekomunikacyjne są w 
coraz większym stopniu uzależnione od 
infrastruktury internetowej, a infrastruktura 
sieci szerokopasmowych i usługi 
informatyczne są ze sobą ściśle powiązane. 
Internet staje się dominującą platformą dla 
komunikacji, usług, edukacji, uczestnictwa 
w życiu społecznym i politycznym oraz dla 
działalności gospodarczej. Dostęp do 
szybkiego internetu i usług 
informatycznych w całej Europie leży 
zatem w interesie publicznym oraz stanowi 
podstawę wzrostu gospodarczego i 
społecznego oraz jednolitego rynku.

Or. en

Poprawka 39
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Sieci i usługi telekomunikacyjne są w 
coraz większym stopniu uzależnione od 
infrastruktury internetowej, a infrastruktura 
sieci szerokopasmowych i usługi 
informatyczne są ze sobą ściśle powiązane. 
Internet staje się dominującą platformą dla 
komunikacji, usług i działalności 
gospodarczej. Dostęp do szybkiego 
Internetu i usług informatycznych w całej 
Europie leży zatem w interesie publicznym 
oraz stanowi podstawę wzrostu 
gospodarczego i jednolitego rynku.

(1) Sieci i usługi telekomunikacyjne są w 
coraz większym stopniu uzależnione od 
infrastruktury internetowej, a infrastruktura 
sieci szerokopasmowych i usługi 
informatyczne są ze sobą ściśle powiązane. 
Internet staje się dominującą platformą dla 
komunikacji, usług i działalności 
gospodarczej. Szeroki dostęp do szybkiego 
i bezpiecznego internetu i usług 
informatycznych w całej Europie leży 
zatem w interesie publicznym oraz stanowi 
podstawę wzrostu gospodarczego i 
jednolitego rynku.

Or. fr

Uzasadnienie

Zapewnienie dostępu do szybkiego internetu stanowi priorytet, który powinien iść w parze z 
zapewnieniem szerokiego dostępu wszystkich obywateli do bezpiecznego internetu. 
Demokratyzacja narzędzi cyfrowych stanowi konieczny etap, któremu powinno towarzyszyć 
wzmocnienie struktur i kształtowania odpowiedzialnych zachowań w środowisku cyfrowym.

Poprawka 40
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Sieci i usługi telekomunikacyjne są w 
coraz większym stopniu uzależnione od 
infrastruktury internetowej, a infrastruktura 
sieci szerokopasmowych i usługi 
informatyczne są ze sobą ściśle powiązane. 
Internet staje się dominującą platformą dla 
komunikacji, usług i działalności 
gospodarczej. Dostęp do szybkiego 
Internetu i usług informatycznych w całej 
Europie leży zatem w interesie publicznym 
oraz stanowi podstawę wzrostu 
gospodarczego i jednolitego rynku.

(1) Sieci i usługi telekomunikacyjne są w 
coraz większym stopniu uzależnione od 
infrastruktury internetowej, a infrastruktura 
sieci szerokopasmowych i usługi 
informatyczne są ze sobą ściśle powiązane. 
Internet staje się dominującą platformą dla 
komunikacji, usług i działalności 
gospodarczej. Dostęp do szybkiego 
internetu i usług informatycznych w całej 
Europie leży zatem w interesie publicznym 
oraz stanowi podstawę wzrostu 
gospodarczego, konkurencyjności, 
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włączenia społecznego i jednolitego rynku.

Or. en

Poprawka 41
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Europejski rynek, na którym blisko 
500 milionów osób korzysta z 
szerokopasmowego łącza o dużej 
przepustowości, sprzyjałby rozwojowi 
rynku wewnętrznego, tworząc globalnie 
unikatową masę krytyczną użytkowników 
otwierającą nowe możliwości przed 
wszystkimi regionami i oferującą 
każdemu użytkownikowi większą wartość, 
a Europie – zdolność do zyskania miana 
wiodącej na świecie gospodarki opartej na 
wiedzy. Szybki rozwój szybkich i bardzo 
szybkich sieci szerokopasmowych ma 
kluczowe znaczenie dla zwiększenia 
europejskiej wydajności oraz powstawania 
nowych i małych przedsiębiorstw, które 
mają szansę stać się liderami w różnych 
sektorach, np. opieki zdrowotnej, 
wytwórstwa i usług.

Or. en

Poprawka 42
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Rozwój komunikacji 
szerokopasmowej pokazuje, że popyt na 
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łącza szerokopasmowe pozostaje 
niezaspokojony. Popyt na mobilną 
transmisję danych rośnie o 50% rocznie i 
odpowiadają za niego aplikacje i usługi 
wymagające łączy szerokopasmowych, 
wzrost liczby użytkowników internetu oraz 
zwiększenie ilości treści internetowych, 
zwłaszcza treści wideo.

Or. en

Poprawka 43
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) Ten gwałtowny rozwój komunikacji 
szerokopasmowej będzie wymagał 
wdrożenia ambitnych strategii 
politycznych na szczeblu Unii i państw 
członkowskich, zarówno w zakresie 
łączności stałej, jak i mobilnej, jeśli 
Europa ma zwiększyć wzrost, 
konkurencyjność i produktywność.

Or. en

Poprawka 44
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1d) Program dotyczący polityki w 
zakresie widma radiowego jest ważnym 
krokiem w kierunku zwiększenia 
możliwości związanych z mobilną 
łącznością szerokopasmową i z tego 
względu państwa członkowskie powinny 



AM\909449PL.doc 7/149 PE494.476v01-00

PL

niezwłocznie wdrożyć związane z nim 
przepisy.

Or. en

Poprawka 45
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1e) Dyskusja na temat tego, w jaki sposób 
i kiedy należy uwolnić częstotliwość 700 
MHz (694–790 MHz) dla mobilnej 
łączności szerokopasmowej, ma kluczowe 
znaczenie, jeśli Europa ma uniknąć 
przekroczenia maksymalnej zdolności 
przepustowej.

Or. en

Poprawka 46
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 f preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1f) Rezolucja Parlamentu Europejskiego 
z dnia 11 maja 2011 r.1 dotyczy 
konieczności podjęcia działań w celu 
harmonizacji dodatkowych pasm widma, 
np. pasma 700 MHz.
1 P7_TA(2011)0220.

Or. en

Poprawka 47
Catherine Trautmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W dniu 26 marca 2010 r. Rada 
Europejska z zadowoleniem przyjęła 
wniosek Komisji w sprawie zainicjowania 
strategii „Europa 2020”. Jednym z trzech 
priorytetów strategii „Europa 2020” jest 
zapewnienie inteligentnego wzrostu 
poprzez rozwój gospodarki opartej na 
wiedzy i innowacji. Inwestycje w 
dziedzinie telekomunikacji, zwłaszcza 
inwestycje w infrastrukturę sieci 
szerokopasmowych i usług 
informatycznych, są koniecznym 
warunkiem osiągnięcia inteligentnego 
wzrostu gospodarczego Unii, który będzie 
jednocześnie trwały i który będzie sprzyjał 
włączeniu społecznemu.

(2) W dniu 26 marca 2010 r. Rada 
Europejska z zadowoleniem przyjęła 
wniosek Komisji w sprawie zainicjowania 
strategii „Europa 2020”. Jednym z trzech 
priorytetów strategii „Europa 2020” jest 
zapewnienie inteligentnego wzrostu 
poprzez rozwój gospodarki opartej na 
wiedzy i innowacji. Inwestycje w 
dziedzinie telekomunikacji, zwłaszcza 
inwestycje w infrastrukturę sieci 
szerokopasmowych i o bardzo dużej 
przepustowości oraz usług 
informatycznych, są koniecznym 
warunkiem osiągnięcia inteligentnego 
wzrostu gospodarczego Unii, który będzie 
jednocześnie trwały i który będzie sprzyjał 
włączeniu społecznemu.

Or. fr

Poprawka 48
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W dniu 17 czerwca 2010 r. Rada 
Europejska zatwierdziła Europejską agendę 
cyfrową i zaapelowała do wszystkich 
instytucji o współudział w jej pełnej 
realizacji. Celem Europejskiej agendy 
cyfrowej jest nakreślenie sposobów 
maksymalnego wykorzystania społecznego 
i gospodarczego potencjału technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza 
poprzez wprowadzenie sieci 
szerokopasmowych o bardzo dużej 
przepustowości, dzięki czemu do 2020 r. 
wszyscy Europejczycy powinni mieć 

(3) W dniu 17 czerwca 2010 r. Rada 
Europejska zatwierdziła Europejską agendę 
cyfrową i zaapelowała do wszystkich 
instytucji o współudział w jej pełnej 
realizacji. Celem Europejskiej agendy 
cyfrowej było nakreślenie sposobów 
maksymalnego wykorzystania społecznego 
i gospodarczego potencjału technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza 
poprzez wprowadzenie sieci 
szerokopasmowych o bardzo dużej 
przepustowości, dzięki czemu do 2020 r. 
wszyscy Europejczycy powinni mieć 
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dostęp do Internetu o przepustowości 
przekraczającej 30 Mb/s, a przynajmniej 
połowa europejskich gospodarstw 
domowych powinna dysponować 
połączeniem internetowym o 
przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. 
Celem agendy cyfrowej jest zapewnienie
stabilnych ram prawnych wspierających 
inwestycje w otwartą i konkurencyjną 
infrastrukturę szybkiego Internetu i w 
powiązane z nią usługi, utworzenie
rzeczywistego jednolitego rynku treści 
i usług internetowych, zapewnienie
aktywnego wsparcia dla digitalizacji 
bogatego dziedzictwa kulturowego Europy 
oraz zwiększenie dostępu do Internetu i 
zapewnienie jego powszechnego 
wykorzystania, zwłaszcza poprzez 
wspieranie podnoszenia umiejętności 
informatycznych i ułatwianie dostępu do 
sieci. Ponadto państwa członkowskie 
powinny wdrożyć krajowe plany 
operacyjne dotyczące szybkiego Internetu, 
kierując środki publiczne na obszary, które 
nie są w pełni objęte inwestycjami 
prywatnymi w infrastrukturę internetową, a 
także powinny wspierać uruchamianie 
nowoczesnych usług dostępnych przez 
Internet i korzystanie z nich.

dostęp do internetu o przepustowości 
przekraczającej 30 Mb/s, a przynajmniej 
połowa europejskich gospodarstw 
domowych powinna dysponować 
połączeniem internetowym o 
przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. 
Jednak biorąc pod uwagę szybki rozwój 
technologii, które prowadzą do 
ustanawiania coraz to szybszych połączeń 
internetowych, wszystkie gospodarstwa 
domowe w UE powinny dysponować 
obecnie połączeniem internetowym o 
przepustowości przekraczającej 100 Mb/s 
lub takim połączeniem, które w jak 
największym możliwym stopniu sięga 100 
Mb/s, w celu zapewnienia stabilnych ram 
prawnych wspierających inwestycje w 
otwartą i konkurencyjną infrastrukturę 
szybkiego internetu i w powiązane z nią 
usługi, utworzenia rzeczywistego 
jednolitego rynku treści i usług 
internetowych, zapewnienia aktywnego 
wsparcia dla digitalizacji bogatego 
dziedzictwa kulturowego Europy oraz 
zwiększenie dostępu do internetu i 
zapewnienia jego powszechnego 
wykorzystania, zwłaszcza poprzez 
wspieranie podnoszenia umiejętności 
informatycznych i ułatwianie dostępu do 
sieci. Ponadto państwa członkowskie 
powinny wdrożyć krajowe plany 
operacyjne dotyczące szybkiego internetu, 
kierując środki publiczne na obszary, które 
nie są w pełni objęte inwestycjami 
prywatnymi w infrastrukturę internetową, a 
także powinny wspierać uruchamianie 
nowoczesnych usług dostępnych przez 
internet i korzystanie z nich.

Or. en

Poprawka 49
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W dniu 17 czerwca 2010 r. Rada 
Europejska zatwierdziła Europejską agendę 
cyfrową i zaapelowała do wszystkich 
instytucji o współudział w jej pełnej 
realizacji. Celem Europejskiej agendy 
cyfrowej jest nakreślenie sposobów 
maksymalnego wykorzystania społecznego 
i gospodarczego potencjału technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza 
poprzez wprowadzenie sieci 
szerokopasmowych o bardzo dużej 
przepustowości, dzięki czemu do 2020 r. 
wszyscy Europejczycy powinni mieć 
dostęp do Internetu o przepustowości 
przekraczającej 30 Mb/s, a przynajmniej 
połowa europejskich gospodarstw 
domowych powinna dysponować 
połączeniem internetowym o 
przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. 
Celem agendy cyfrowej jest zapewnienie 
stabilnych ram prawnych wspierających 
inwestycje w otwartą i konkurencyjną 
infrastrukturę szybkiego Internetu i w 
powiązane z nią usługi, utworzenie 
rzeczywistego jednolitego rynku treści 
i usług internetowych, zapewnienie 
aktywnego wsparcia dla digitalizacji 
bogatego dziedzictwa kulturowego Europy 
oraz zwiększenie dostępu do Internetu i 
zapewnienie jego powszechnego 
wykorzystania, zwłaszcza poprzez 
wspieranie podnoszenia umiejętności 
informatycznych i ułatwianie dostępu do 
sieci. Ponadto państwa członkowskie 
powinny wdrożyć krajowe plany 
operacyjne dotyczące szybkiego Internetu, 
kierując środki publiczne na obszary, które 
nie są w pełni objęte inwestycjami 
prywatnymi w infrastrukturę internetową, a 
także powinny wspierać uruchamianie 
nowoczesnych usług dostępnych przez 
Internet i korzystanie z nich.

(3) W dniu 17 czerwca 2010 r. Rada 
Europejska zatwierdziła Europejską agendę 
cyfrową i zaapelowała do wszystkich 
instytucji o współudział w jej pełnej 
realizacji. Celem Europejskiej agendy 
cyfrowej jest nakreślenie sposobów 
maksymalnego wykorzystania społecznego 
i gospodarczego potencjału technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza 
poprzez wprowadzenie sieci 
szerokopasmowych o bardzo dużej 
przepustowości, dzięki czemu do 2020 r. 
wszyscy Europejczycy powinni mieć 
dostęp do internetu o przepustowości 
przekraczającej 30 Mb/s, a przynajmniej 
połowa europejskich gospodarstw 
domowych powinna dysponować 
połączeniem internetowym o 
przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. 
Celem agendy cyfrowej jest zapewnienie 
stabilnych ram prawnych wspierających 
inwestycje w otwartą i konkurencyjną 
infrastrukturę szybkiego internetu i w 
powiązane z nią usługi, utworzenie 
rzeczywistego jednolitego rynku treści 
i usług internetowych, zapewnienie 
aktywnego wsparcia dla digitalizacji 
bogatego dziedzictwa kulturowego Europy 
oraz zwiększenie dostępu do internetu i 
zapewnienie jego powszechnego 
wykorzystania, zwłaszcza poprzez 
wspieranie podnoszenia umiejętności 
informatycznych i ułatwianie dostępu do 
sieci. Ponadto państwa członkowskie 
powinny wdrożyć krajowe plany 
operacyjne dotyczące szybkiego internetu, 
kierując środki publiczne na obszary, które 
nie są w pełni objęte inwestycjami 
prywatnymi w infrastrukturę internetową, a 
także powinny wspierać uruchamianie 
nowoczesnych usług dostępnych przez 
internet i korzystanie z nich. Wdrażanie 
infrastruktury internetowej należy 
promować głównie na obszarach 
wiejskich i o niskiej gęstości zaludnienia, 
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które posiadają łącza o niskiej 
przepustowości lub w ogóle nie mają 
dostępu szerokopasmowego.

Or. en

Poprawka 50
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W dniu 17 czerwca 2010 r. Rada 
Europejska zatwierdziła Europejską agendę 
cyfrową i zaapelowała do wszystkich 
instytucji o współudział w jej pełnej 
realizacji. Celem Europejskiej agendy 
cyfrowej jest nakreślenie sposobów 
maksymalnego wykorzystania społecznego 
i gospodarczego potencjału technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza 
poprzez wprowadzenie sieci 
szerokopasmowych o bardzo dużej 
przepustowości, dzięki czemu do 2020 r. 
wszyscy Europejczycy powinni mieć
dostęp do Internetu o przepustowości 
przekraczającej 30 Mb/s, a przynajmniej 
połowa europejskich gospodarstw 
domowych powinna dysponować 
połączeniem internetowym o 
przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. 
Celem agendy cyfrowej jest zapewnienie 
stabilnych ram prawnych wspierających 
inwestycje w otwartą i konkurencyjną 
infrastrukturę szybkiego Internetu i w 
powiązane z nią usługi, utworzenie 
rzeczywistego jednolitego rynku treści 
i usług internetowych, zapewnienie 
aktywnego wsparcia dla digitalizacji 
bogatego dziedzictwa kulturowego Europy 
oraz zwiększenie dostępu do Internetu i 
zapewnienie jego powszechnego 
wykorzystania, zwłaszcza poprzez 
wspieranie podnoszenia umiejętności 

(3) W dniu 17 czerwca 2010 r., po 
przyjęciu nowej Europejskiej agendy 
cyfrowej: 2015.eu przez Parlament 
Europejski, Rada Europejska zatwierdziła 
Europejską agendę cyfrową i zaapelowała 
do wszystkich instytucji o współudział
w jej pełnej realizacji. Celem Europejskiej 
agendy cyfrowej jest nakreślenie sposobów 
maksymalnego wykorzystania społecznego 
i gospodarczego potencjału technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza 
poprzez wprowadzenie sieci 
szerokopasmowych o bardzo dużej 
przepustowości, dzięki czemu do 2020 r. 
wszyscy Europejczycy powinni mieć 
dostęp do internetu o przepustowości 
przekraczającej 30 Mb/s, zapewniony 
dzięki różnym technologiom, a 
przynajmniej połowa europejskich 
gospodarstw domowych powinna 
dysponować połączeniem internetowym o 
przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. 
Celem agendy cyfrowej jest zapewnienie 
stabilnych ram prawnych wspierających 
inwestycje w otwartą i konkurencyjną 
infrastrukturę szybkiego internetu i w 
powiązane z nią usługi, utworzenie 
rzeczywistego jednolitego rynku treści 
i usług internetowych, zapewnienie 
aktywnego wsparcia dla digitalizacji 
bogatego dziedzictwa kulturowego Europy 
oraz zwiększenie dostępu do internetu i 
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informatycznych i ułatwianie dostępu do 
sieci. Ponadto państwa członkowskie 
powinny wdrożyć krajowe plany 
operacyjne dotyczące szybkiego Internetu, 
kierując środki publiczne na obszary, które 
nie są w pełni objęte inwestycjami 
prywatnymi w infrastrukturę internetową, a 
także powinny wspierać uruchamianie 
nowoczesnych usług dostępnych przez 
Internet i korzystanie z nich.

zapewnienie jego powszechnego 
wykorzystania, zwłaszcza poprzez 
wspieranie podnoszenia umiejętności 
informatycznych i ułatwianie dostępu do 
sieci. Ponadto państwa członkowskie 
powinny wdrożyć krajowe plany 
operacyjne dotyczące szybkiego internetu, 
kierując środki publiczne na obszary, które 
nie są w pełni objęte inwestycjami 
prywatnymi w infrastrukturę internetową, a 
także powinny wspierać uruchamianie 
nowoczesnych usług dostępnych przez 
internet i korzystanie z nich.

Or. en

Poprawka 51
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W dniu 17 czerwca 2010 r. Rada 
Europejska zatwierdziła Europejską agendę 
cyfrową i zaapelowała do wszystkich 
instytucji o współudział w jej pełnej 
realizacji. Celem Europejskiej agendy 
cyfrowej jest nakreślenie sposobów 
maksymalnego wykorzystania społecznego 
i gospodarczego potencjału technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza 
poprzez wprowadzenie sieci 
szerokopasmowych o bardzo dużej 
przepustowości, dzięki czemu do 2020 r. 
wszyscy Europejczycy powinni mieć 
dostęp do Internetu o przepustowości 
przekraczającej 30 Mb/s, a przynajmniej 
połowa europejskich gospodarstw 
domowych powinna dysponować 
połączeniem internetowym o 
przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. 
Celem agendy cyfrowej jest zapewnienie 
stabilnych ram prawnych wspierających 
inwestycje w otwartą i konkurencyjną 

(3) W dniu 17 czerwca 2010 r. Rada 
Europejska zatwierdziła Europejską agendę 
cyfrową i zaapelowała do wszystkich 
instytucji o współudział w jej pełnej 
realizacji. Celem Europejskiej agendy 
cyfrowej jest nakreślenie sposobów 
maksymalnego wykorzystania społecznego 
i gospodarczego potencjału technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza 
poprzez wprowadzenie sieci 
szerokopasmowych o bardzo dużej 
przepustowości, dzięki czemu do 2020 r. 
wszyscy Europejczycy powinni mieć 
dostęp do internetu o przepustowości 
przekraczającej 30 Mb/s, a przynajmniej 
połowa europejskich gospodarstw 
domowych powinna dysponować 
połączeniem internetowym o 
przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. 
Celem agendy cyfrowej jest zapewnienie 
stabilnych ram prawnych wspierających 
inwestycje w otwartą i konkurencyjną 
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infrastrukturę szybkiego Internetu i w 
powiązane z nią usługi, utworzenie 
rzeczywistego jednolitego rynku treści 
i usług internetowych, zapewnienie 
aktywnego wsparcia dla digitalizacji 
bogatego dziedzictwa kulturowego Europy 
oraz zwiększenie dostępu do Internetu i 
zapewnienie jego powszechnego 
wykorzystania, zwłaszcza poprzez 
wspieranie podnoszenia umiejętności 
informatycznych i ułatwianie dostępu do 
sieci. Ponadto państwa członkowskie 
powinny wdrożyć krajowe plany 
operacyjne dotyczące szybkiego Internetu, 
kierując środki publiczne na obszary, które 
nie są w pełni objęte inwestycjami 
prywatnymi w infrastrukturę internetową, a 
także powinny wspierać uruchamianie 
nowoczesnych usług dostępnych przez 
Internet i korzystanie z nich.

infrastrukturę szybkiego internetu i w 
powiązane z nią usługi, utworzenie 
rzeczywistego jednolitego rynku treści 
i usług internetowych, zapewnienie 
aktywnego wsparcia dla digitalizacji 
bogatego dziedzictwa kulturowego Europy 
oraz zwiększenie dostępu do internetu i 
zapewnienie jego powszechnego 
wykorzystania, zwłaszcza poprzez 
wspieranie podnoszenia umiejętności 
informatycznych i ułatwianie dostępu do 
sieci. Ponadto państwa członkowskie 
powinny wdrożyć krajowe plany 
operacyjne dotyczące szybkiego internetu, 
kierując środki publiczne na obszary, które 
nie są w pełni objęte inwestycjami 
prywatnymi w infrastrukturę internetową, a 
także powinny wspierać uruchamianie 
nowoczesnych usług dostępnych przez 
internet i korzystanie z nich w celu 
umożliwienia wszystkim europejskim 
obywatelom i gałęziom przemysłu, aby w 
pełni wykorzystywali sieci 
szerokopasmowe.

Or. en

Poprawka 52
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W dniu 17 czerwca 2010 r. Rada 
Europejska zatwierdziła Europejską agendę 
cyfrową i zaapelowała do wszystkich 
instytucji o współudział w jej pełnej 
realizacji. Celem Europejskiej agendy 
cyfrowej jest nakreślenie sposobów 
maksymalnego wykorzystania społecznego 
i gospodarczego potencjału technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza 
poprzez wprowadzenie sieci 
szerokopasmowych o bardzo dużej 
przepustowości, dzięki czemu do 2020 r. 
wszyscy Europejczycy powinni mieć 

(3) W dniu 17 czerwca 2010 r. Rada 
Europejska zatwierdziła Europejską agendę 
cyfrową i zaapelowała do wszystkich 
instytucji o współudział w jej pełnej 
realizacji. Celem Europejskiej agendy 
cyfrowej jest nakreślenie sposobów 
maksymalnego wykorzystania społecznego 
i gospodarczego potencjału technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza 
poprzez wprowadzenie otwartych sieci 
szerokopasmowych i o bardzo dużej 
przepustowości, dzięki czemu do 2020 r. 
wszyscy Europejczycy powinni mieć 
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dostęp do Internetu o przepustowości 
przekraczającej 30 Mb/s, a przynajmniej 
połowa europejskich gospodarstw 
domowych powinna dysponować 
połączeniem internetowym o 
przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. 
Celem agendy cyfrowej jest zapewnienie 
stabilnych ram prawnych wspierających 
inwestycje w otwartą i konkurencyjną 
infrastrukturę szybkiego Internetu i w 
powiązane z nią usługi, utworzenie 
rzeczywistego jednolitego rynku treści i 
usług internetowych, zapewnienie 
aktywnego wsparcia dla digitalizacji 
bogatego dziedzictwa kulturowego Europy 
oraz zwiększenie dostępu do Internetu i 
zapewnienie jego powszechnego 
wykorzystania, zwłaszcza poprzez 
wspieranie podnoszenia umiejętności 
informatycznych i ułatwianie dostępu do 
sieci. Ponadto państwa członkowskie 
powinny wdrożyć krajowe plany 
operacyjne dotyczące szybkiego Internetu, 
kierując środki publiczne na obszary, które 
nie są w pełni objęte inwestycjami 
prywatnymi w infrastrukturę internetową, a 
także powinny wspierać uruchamianie 
nowoczesnych usług dostępnych przez 
Internet i korzystanie z nich.

dostęp do internetu o przepustowości 
przekraczającej 30 Mb/s, a przynajmniej 
połowa europejskich gospodarstw 
domowych powinna dysponować 
połączeniem internetowym o 
przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. 
Celem agendy cyfrowej jest zapewnienie 
stabilnych ram prawnych wspierających 
inwestycje w otwartą i konkurencyjną 
infrastrukturę szybkiego internetu i w 
powiązane z nią usługi, utworzenie 
rzeczywistego jednolitego rynku treści i 
interoperacyjnych usług internetowych,
zapewnienie aktywnego wsparcia dla 
digitalizacji bogatego dziedzictwa 
kulturowego Europy oraz zwiększenie 
dostępu do internetu i zapewnienie jego 
powszechnego wykorzystania, zwłaszcza 
poprzez wspieranie podnoszenia 
umiejętności informatycznych i ułatwianie 
dostępu do sieci. Ponadto państwa 
członkowskie powinny wdrożyć krajowe 
plany operacyjne dotyczące szybkiego 
internetu, kierując środki publiczne na 
obszary, które nie są w pełni objęte 
inwestycjami prywatnymi w infrastrukturę 
internetową, a także powinny wspierać 
uruchamianie nowoczesnych usług 
dostępnych przez internet i korzystanie z 
nich.

Or. fr

Poprawka 53
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W dniu 17 czerwca 2010 r. Rada 
Europejska zatwierdziła Europejską agendę 
cyfrową i zaapelowała do wszystkich 
instytucji o współudział w jej pełnej 
realizacji. Celem Europejskiej agendy 

(3) W dniu 17 czerwca 2010 r. Rada 
Europejska zatwierdziła Europejską agendę 
cyfrową i zaapelowała do wszystkich 
instytucji o współudział w jej pełnej 
realizacji. Celem Europejskiej agendy 
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cyfrowej jest nakreślenie sposobów 
maksymalnego wykorzystania społecznego 
i gospodarczego potencjału technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza 
poprzez wprowadzenie sieci 
szerokopasmowych o bardzo dużej
przepustowości, dzięki czemu do 2020 r. 
wszyscy Europejczycy powinni mieć 
dostęp do Internetu o przepustowości 
przekraczającej 30 Mb/s, a przynajmniej 
połowa europejskich gospodarstw 
domowych powinna dysponować 
połączeniem internetowym o 
przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. 
Celem agendy cyfrowej jest zapewnienie 
stabilnych ram prawnych wspierających 
inwestycje w otwartą i konkurencyjną 
infrastrukturę szybkiego Internetu i w 
powiązane z nią usługi, utworzenie 
rzeczywistego jednolitego rynku treści i 
usług internetowych, zapewnienie 
aktywnego wsparcia dla digitalizacji 
bogatego dziedzictwa kulturowego Europy 
oraz zwiększenie dostępu do Internetu i 
zapewnienie jego powszechnego 
wykorzystania, zwłaszcza poprzez 
wspieranie podnoszenia umiejętności 
informatycznych i ułatwianie dostępu do 
sieci. Ponadto państwa członkowskie 
powinny wdrożyć krajowe plany 
operacyjne dotyczące szybkiego Internetu, 
kierując środki publiczne na obszary, które 
nie są w pełni objęte inwestycjami 
prywatnymi w infrastrukturę internetową, a 
także powinny wspierać uruchamianie 
nowoczesnych usług dostępnych przez 
Internet i korzystanie z nich.

cyfrowej jest nakreślenie sposobów 
maksymalnego wykorzystania społecznego 
i gospodarczego potencjału technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza 
poprzez wprowadzenie sieci 
szerokopasmowych o bardzo dużej 
przepustowości, dzięki czemu do 2020 r. 
wszyscy Europejczycy powinni mieć 
dostęp do internetu o przepustowości 
przekraczającej 30 Mb/s, a przynajmniej 
połowa europejskich gospodarstw 
domowych powinna dysponować 
połączeniem internetowym o 
przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. 
Celem agendy cyfrowej jest zapewnienie 
stabilnych ram prawnych wspierających 
inwestycje w otwartą, konkurencyjną i 
bezpieczną infrastrukturę szybkiego 
internetu i w powiązane z nią usługi, 
utworzenie rzeczywistego jednolitego 
rynku treści i usług internetowych, 
zapewnienie aktywnego wsparcia dla 
digitalizacji bogatego dziedzictwa 
kulturowego Europy oraz zwiększenie 
dostępu do internetu i zapewnienie jego 
powszechnego wykorzystania, zwłaszcza 
poprzez wspieranie rozwijania kultury 
informatycznej i podnoszenia umiejętności 
informatycznych oraz ułatwianie dostępu 
do sieci. Ponadto państwa członkowskie 
powinny wdrożyć krajowe plany 
operacyjne dotyczące szybkiego internetu, 
kierując środki publiczne na obszary, które 
nie są w pełni objęte inwestycjami 
prywatnymi w infrastrukturę internetową, a 
także powinny wspierać uruchamianie 
nowoczesnych usług dostępnych przez 
internet i korzystanie z nich.

Or. fr

Uzasadnienie

Demokratyzacja narzędzi cyfrowych stanowi konieczny etap, któremu powinno towarzyszyć 
wzmocnienie struktur i kształtowania odpowiedzialnych zachowań w środowisku cyfrowym.
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Poprawka 54
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Podczas gdy rozwój światłowodowych 
i bardzo szybkich łączy 
szerokopasmowych w Europie pozostaje 
niezadowalający, inne gospodarki na 
świecie, takie jak Chiny, Japonia i Korea 
Południowa przejmują globalne 
przywództwo, oferując znacznie większe 
zdolności i przepustowości wynoszące 1 
Gb/s i więcej. Inwestycje w światłowody, 
zarówno w ramach infrastruktury 
domowej, jak i pasywnej, w sieci 
dosyłowej, mają kluczowe znaczenie, jeśli 
Europa ma być miejscem, w którym będą 
wdrażane innowacje, nowa wiedza i 
nowatorskie usługi.

Or. en

Poprawka 55
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Aby zapewnić konkurencyjność Unii 
oraz ułatwić wzrost wiodącej na świecie 
europejskiej gospodarki usługowej, 
obecne cele agendy cyfrowej powinno się 
osiągnąć do roku 2015, a nie 2020.

Or. en

Poprawka 56
Gunnar Hökmark
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3c) Należy dokonać przeglądu celów na 
rok 2020, jeśli Europa ma osiągnąć 
największą przepustowość 
szerokopasmową na świecie, dzięki czemu 
do 2020 r. wszyscy Europejczycy powinni 
mieć dostęp do internetu o przepustowości 
wynoszącej 100 Mb/s, a połowa 
gospodarstw domowych w UE powinna 
dysponować połączeniem internetowym 
o przepustowości wynoszącej 100 Gb/s lub 
więcej. Projekty kwalifikujące się do 
finansowania określonego w niniejszym 
rozporządzeniu powinny realizować cele 
polegające na ustanowieniu połączenia 
internetowego o przepustowości 
wynoszącej przynajmniej 100 Mb/s na 
obszarach wiejskich oraz 1 Gb/s na 
obszarach o dużej gęstości zaludnienia lub 
na obszarach miejskich.

Or. en

Poprawka 57
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W komunikacie skierowanym do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów i 
zatytułowanym „Internet szerokopasmowy 
w Europie: inwestycje na rzecz rozwoju 
opartego na technologiach 
szerokopasmowych” Komisja stwierdziła, 
że ze względu na kluczową rolę Internetu 
korzyści dla całego społeczeństwa wydają 

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

się znacznie większe niż motywacja firm 
prywatnych do inwestowania w sieci o 
wysokiej przepustowości. Wsparcie 
publiczne jest zatem w tej dziedzinie 
konieczne oraz wymaga szczególnego 
uwzględnienia rozwoju i, w stosownych 
przypadkach, przyszłego publicznego 
wykorzystania infrastruktury pasywnej na 
szczeblu regionalnym/lokalnym, gdzie 
zachęty do dokonywania prywatnych 
inwestycji są zazwyczaj słabsze; w 
pozostałej części łańcucha 
komunikacyjnego, od infrastruktury 
aktywnej do usług elektronicznych, należy 
zapewnić maksymalną konkurencję.

Or. en

Uzasadnienie

Publiczne wsparcie rozwoju i, w stosownych przypadkach, przyszłego publicznego 
wykorzystania pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnej powinno być proporcjonalne do 
braku zachęt do dokonywania licznych inwestycji prywatnych w tym zakresie, co miałoby 
służyć ograniczeniu ryzyka wystąpienia możliwych tendencji lub zachowań 
monopolistycznych ze strony niektórych podmiotów, w oparciu o wyniki kontroli podstawowej 
infrastruktury.

Poprawka 58
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W komunikacie skierowanym do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów i 
zatytułowanym „Internet szerokopasmowy 
w Europie: inwestycje na rzecz rozwoju 
opartego na technologiach 
szerokopasmowych” Komisja stwierdziła, 
że ze względu na kluczową rolę Internetu 
korzyści dla całego społeczeństwa wydają 
się znacznie większe niż motywacja firm 

(4) W komunikacie skierowanym do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów i 
zatytułowanym „Internet szerokopasmowy 
w Europie: inwestycje na rzecz rozwoju 
opartego na technologiach 
szerokopasmowych” Komisja stwierdziła, 
że ze względu na kluczową rolę internetu 
korzyści dla całego społeczeństwa wydają 
się znacznie większe niż motywacja firm 



AM\909449PL.doc 19/149 PE494.476v01-00

PL

prywatnych do inwestowania w sieci o 
wysokiej przepustowości. Wsparcie 
publiczne jest zatem w tej dziedzinie 
konieczne, choć nie powinno ono 
niepotrzebnie zakłócać konkurencji.

prywatnych do inwestowania w sieci o 
wysokiej przepustowości. Wsparcie 
publiczne jest zatem w tej dziedzinie 
konieczne oraz powinno skupiać się na 
obszarach, na których brakuje inicjatyw 
komercyjnych mających na celu 
zaspokojenie obecnego lub oczekiwanego 
popytu. Wsparcie publiczne nie powinno 
zakłócać konkurencji, nie powinno 
wzmacniać dominującej pozycji 
niektórych podmiotów rynkowych, ani nie 
powinno zniechęcać do dokonywania 
inwestycji prywatnych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że wsparcie publiczne powinno być udzielane wyłącznie w przypadku, gdy 
panujące warunki skądinąd wykluczają inwestycje sektora prywatnego. Ponadto, zważywszy 
na zmiany demograficzne i dalszą urbanizację, w ramach wsparcia publicznego 
przeznaczonego na inwestycje powinno się w równym stopniu uwzględnić przyszły popyt.

Poprawka 59
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 60
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) W komunikacie skierowanym do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów i 
zatytułowanym „Internet szerokopasmowy 
w Europie: inwestycje na rzecz rozwoju 
opartego na technologiach 
szerokopasmowych” Komisja stwierdziła, 
że ze względu na kluczową rolę internetu 
korzyści dla całego społeczeństwa wydają 
się znacznie większe niż motywacja firm 
prywatnych do inwestowania w sieci o 
wysokiej przepustowości. Inwestycje 
publiczne w szybkie i bardzo szybkie sieci 
szerokopasmowe powinny być ostrożnie 
nakierowane na obszary o niskiej i 
wysokiej gęstości zaludnienia, na których 
brakuje komercyjnych zachęt do 
inwestowania. Wsparcie publiczne jest w 
tej dziedzinie konieczne, choć nie może 
ono niepotrzebnie zakłócać konkurencji 
ani zniechęcać do inwestowania.

Or. en
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Poprawka 61
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 62
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Bardzo szybka łączność 
szerokopasmowa na obszarach o dużej 
gęstości zaludnienia/obszarach miejskich 
ma kluczowe znaczenie, jeśli Europa ma 
czerpać istotne korzyści związane ze 
wzrostem gospodarczym, płynące z 
nowoczesnej gospodarki internetowej.
Miasta, które mogą zaoferować najlepszą 
w skali międzynarodowej przepustowość 
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łączy szerokopasmowych, będą 
przyciągały innowacje, inwestycje, wiedzę 
i przedsiębiorstwa, na czym skorzysta cała 
Unia. Podczas gdy inwestycje prywatne 
nadal powinny być główną siłą napędową, 
inwestycje publiczne, a w szczególności 
inwestycje w infrastrukturę pasywną z 
bardzo długimi terminami zaliczkowania, 
mogłyby stymulować wdrażanie bardzo 
szybkich sieci szerokopasmowych, które 
oferują przepustowość wynoszącą 1 Gb/s 
z możliwością jej zwiększenia do co 
najmniej 10 Gb/s, w obszarach, w 
przypadku których nie ma wyraźnego 
uzasadnienia ekonomicznego 
udostępniania tak dużej przepustowości.

Or. en

Poprawka 63
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów pt. „Budżet z 
perspektywy »Europy 2020«” uznano 
konieczność utworzenia instrumentu 
„Łącząc Europę” w kontekście 
wieloletnich ram finansowych w celu 
uwzględnienia potrzeb w zakresie 
infrastruktury transportowej, energetycznej 
oraz informatycznej. Niezbędne jest 
wykorzystanie synergii między tymi 
sektorami, jak również synergii z innymi 
programami inwestycyjnymi Unii, 
ponieważ pojawiają się podobne wyzwania 
wymagające rozwiązań, dzięki którym 
możliwe będzie stymulowanie wzrostu, 
zwalczanie fragmentacji, zwiększanie 
spójności, wprowadzanie innowacyjnych 

(5) W komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów pt. „Budżet z 
perspektywy »Europy 2020«” uznano 
konieczność utworzenia instrumentu 
„Łącząc Europę” w kontekście 
wieloletnich ram finansowych w celu 
uwzględnienia potrzeb w zakresie 
infrastruktury transportowej, energetycznej 
oraz informatycznej. Niezbędne jest 
wykorzystanie synergii między tymi 
sektorami, jak również synergii z innymi 
programami inwestycyjnymi Unii, 
ponieważ pojawiają się podobne wyzwania 
wymagające rozwiązań, dzięki którym 
możliwe będzie stymulowanie wzrostu, 
zwalczanie fragmentacji, zwiększanie 
spójności, wprowadzanie innowacyjnych 
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instrumentów finansowych oraz usuwanie 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
rynków, jak również przeszkód, które 
utrudniają dokończenie procesu tworzenia 
jednolitego rynku.

instrumentów finansowych oraz usuwanie 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
rynków, jak również przeszkód, które 
utrudniają dokończenie procesu tworzenia 
jednolitego rynku.

Aby w pełni utworzyć jednolity rynek 
cyfrowy, należy zapewnić ścisłą 
współpracę i koordynację działań w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę” z 
działalnością prowadzoną za 
pośrednictwem łączy szerokopasmowych 
na szczeblu krajowym i regionalnym, w 
tym z wdrażaniem infrastruktury 
energetycznej i transportowej.

Or. en

Poprawka 64
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów pt. „Budżet z 
perspektywy »Europy 2020«” uznano 
konieczność utworzenia instrumentu 
„Łącząc Europę” w kontekście 
wieloletnich ram finansowych w celu 
uwzględnienia potrzeb w zakresie 
infrastruktury transportowej, energetycznej 
oraz informatycznej. Niezbędne jest 
wykorzystanie synergii między tymi 
sektorami, jak również synergii z innymi 
programami inwestycyjnymi Unii, 
ponieważ pojawiają się podobne wyzwania 
wymagające rozwiązań, dzięki którym 
możliwe będzie stymulowanie wzrostu, 
zwalczanie fragmentacji, zwiększanie 
spójności, wprowadzanie innowacyjnych 
instrumentów finansowych oraz usuwanie 

(5) W komunikacie Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów pt. „Budżet z 
perspektywy »Europy 2020«” uznano 
konieczność utworzenia instrumentu 
„Łącząc Europę” w kontekście 
wieloletnich ram finansowych w celu 
uwzględnienia potrzeb w zakresie 
infrastruktury transportowej, energetycznej 
oraz informatycznej. Niezbędne jest 
wykorzystanie synergii między tymi 
sektorami, jak również synergii z innymi 
programami inwestycyjnymi Unii, 
ponieważ pojawiają się podobne wyzwania 
wymagające rozwiązań, dzięki którym 
możliwe będzie stymulowanie wzrostu, 
zwalczanie fragmentacji, zwiększanie 
spójności, wspieranie powszechnego 
dostępu do internetu, wprowadzanie 



PE494.476v01-00 24/149 AM\909449PL.doc

PL

nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
rynków, jak również przeszkód, które 
utrudniają dokończenie procesu tworzenia 
jednolitego rynku.

innowacyjnych instrumentów finansowych 
oraz usuwanie nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu rynków, jak również 
przeszkód, które utrudniają dokończenie 
procesu tworzenia jednolitego rynku.

Or. en

Poprawka 65
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Ponieważ odbiorcami dotacji mogą 
być podmioty prawa publicznego, podczas 
gdy innowacyjne instrumenty finansowe 
kierowane są z góry raczej do inwestorów 
prywatnych, należy zwrócić szczególną 
uwagę na zapewnienie równowagi w 
ramach metody podziału zasobów.

Or. fr

Poprawka 66
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Działania w dziedzinie sieci 
szerokopasmowych będą zgodne z 
odpowiednimi strategiami, uregulowaniami 
i wytycznymi UE. Obejmują one m.in. 
zbiór zasad i wytycznych dotyczących 
rynków telekomunikacyjnych oraz w 
szczególności przyjęte w 2009 r. ramy 
regulacyjne łączności elektronicznej, które 
zapewniają spójne, niezawodne i 
elastyczne podejście w zakresie regulacji 
sieci i usług łączności elektronicznej na 
szybko ewoluujących rynkach. Przepisy te 

(7) Działania w dziedzinie sieci 
szerokopasmowych będą zgodne z 
odpowiednimi strategiami, uregulowaniami 
i wytycznymi UE. Obejmują one m.in. 
zbiór zasad i wytycznych dotyczących 
rynków telekomunikacyjnych oraz w 
szczególności przyjęte w 2009 r. ramy 
regulacyjne łączności elektronicznej, które 
zapewniają spójne, niezawodne i 
elastyczne podejście w zakresie regulacji 
sieci i usług łączności elektronicznej na 
szybko ewoluujących rynkach. Przepisy te 
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są wdrażane przez krajowe organy 
regulacyjne oraz Organ Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(BEREC). Celem zalecenia w sprawie sieci 
dostępu nowej generacji przyjętego w 2010 
r. jest wspieranie rozwoju jednolitego 
rynku poprzez zwiększanie pewności 
prawnej oraz wspieranie inwestycji, 
konkurencji i innowacji na rynku usług 
szerokopasmowych, w szczególności 
w kontekście przechodzenia na sieci 
dostępu nowej generacji (NGA).

są wdrażane przez krajowe organy 
regulacyjne oraz Organ Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(BEREC). Obejmuje to również, w 
stosownych przypadkach, wytyczne 
wspólnotowe w sprawie stosowania 
przepisów dotyczących pomocy państwa w 
odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci 
szerokopasmowych, zawierające wytyczne 
w sprawie stosowania finansowania ze 
środków publicznych w przypadku 
projektów w zakresie sieci 
szerokopasmowych, ustanawiające ścisłe 
kryteria stosowania funduszy 
państwowych oraz zgłaszania projektów, 
które mają być poddawane ocenie zgodnie 
z tymi wytycznymi. Celem zalecenia w 
sprawie sieci dostępu nowej generacji 
przyjętego w 2010 r. jest wspieranie 
rozwoju jednolitego rynku poprzez 
zwiększanie pewności prawa oraz 
wspieranie inwestycji, konkurencji i 
innowacji na rynku usług 
szerokopasmowych, w szczególności 
w kontekście przechodzenia na sieci 
dostępu nowej generacji (NGA).

Or. en

Poprawka 67
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Środki finansowe dostępne na 
szczeblu Unii są skąpe; instrument 
„Łącząc Europę” powinien skupiać się na 
projektach będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, które 
dostarczają największą wartość dodaną 
UE. W sektorze telekomunikacyjnym 
pomoc finansowa powinna być przede 
wszystkim ukierunkowana na projekty, 
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które stworzą popyt na łącza 
szerokopasmowe, łącznie z budową 
europejskiej infrastruktury usług 
informatycznych, co z kolei powinno 
stymulować inwestycje we wdrażanie sieci 
szerokopasmowym. 

Or. en

Poprawka 68
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby w ramach systemu otwartych i 
konkurencyjnych rynków usunąć 
nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu, 
konieczna jest interwencja Unii. Poprzez 
udzielanie projektom infrastrukturalnym 
wsparcia finansowego i dodatkowej 
pomocy w zakresie finansowania, Unia 
może przyczynić się do utworzenia 
transeuropejskich sieci w dziedzinie 
telekomunikacji, zapewniając tym samym 
większe korzyści pod względem wpływu 
na rynek, efektywności administracyjnej i 
wykorzystania zasobów.

(9) Aby w ramach systemu otwartych i 
konkurencyjnych rynków usunąć 
nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu 
oraz w obszarach, w przypadku których 
nie ma ekonomicznego uzasadnienia 
udostępnienia połączeń o przepustowości 
wynoszącej 100 Mb/s na obszarach
wiejskich oraz 1 Gb/s lub więcej na 
obszarach miejskich, konieczna może 
okazać się interwencja Unii. Poprzez 
udzielanie projektom infrastrukturalnym 
wsparcia finansowego i dodatkowej 
pomocy w zakresie finansowania, Unia 
może przyczynić się do utworzenia 
transeuropejskich sieci w dziedzinie 
telekomunikacji, zapewniając tym samym 
większe korzyści pod względem wpływu 
na rynek, efektywności administracyjnej i 
wykorzystania zasobów.

Or. en

Poprawka 69
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby w ramach systemu otwartych i 
konkurencyjnych rynków usunąć 
nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu, 
konieczna jest interwencja Unii. Poprzez 
udzielanie projektom infrastrukturalnym 
wsparcia finansowego i dodatkowej 
pomocy w zakresie finansowania, Unia 
może przyczynić się do utworzenia 
transeuropejskich sieci w dziedzinie 
telekomunikacji, zapewniając tym samym 
większe korzyści pod względem wpływu 
na rynek, efektywności administracyjnej i 
wykorzystania zasobów.

(9) Aby w ramach systemu otwartych i 
konkurencyjnych rynków usunąć istniejące 
oraz przewidywane nieprawidłowości w 
ich funkcjonowaniu, konieczna jest 
interwencja Unii. Poprzez udzielanie 
projektom infrastrukturalnym pomocy w 
zakresie finansowania, Unia może 
przyczynić się do utworzenia 
transeuropejskich sieci w dziedzinie 
telekomunikacji, zapewniając tym samym 
większe korzyści pod względem wpływu 
na rynek, efektywności administracyjnej i 
wykorzystania zasobów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy nie tylko koncentrować się na obecnej sytuacji w określonym obszarze, lecz także 
należy brać pod uwagę prognozy przyszłego rozwoju. Jeśli na przykład ze względu na dalszą 
urbanizację na określonym obszarze przewiduje się zmniejszenie popytu, wsparcie publiczne 
inwestycji może okazać się niewłaściwe. Podobnie obszar miejski, który obecnie korzysta z 
odpowiedniej pomocy finansowej, w przyszłości może doświadczyć wzrostu popytu, który 
będzie można zaspokoić jedynie za pomocą inwestycji podjętych obecnie.

Poprawka 70
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby w ramach systemu otwartych i 
konkurencyjnych rynków usunąć 
nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu, 
konieczna jest interwencja Unii. Poprzez 
udzielanie projektom infrastrukturalnym 
wsparcia finansowego i dodatkowej 
pomocy w zakresie finansowania, Unia 
może przyczynić się do utworzenia 
transeuropejskich sieci w dziedzinie 
telekomunikacji, zapewniając tym samym 

(9) Aby w ramach systemu otwartych i 
konkurencyjnych rynków usunąć 
nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu, 
konieczna jest interwencja Unii. Poprzez 
udzielanie projektom infrastrukturalnym 
wsparcia finansowego i dodatkowej 
pomocy w zakresie finansowania oraz 
zapewnienie pewności prawa, Unia może 
przyczynić się do utworzenia 
transeuropejskich sieci w dziedzinie 
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większe korzyści pod względem wpływu 
na rynek, efektywności administracyjnej i 
wykorzystania zasobów.

telekomunikacji, zapewniając tym samym 
większe korzyści pod względem wpływu 
na rynek, efektywności administracyjnej i 
wykorzystania zasobów.

Or. en

Poprawka 71
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Środki na finansowanie łączności 
szerokopasmowej powinny być 
przeznaczane wyłącznie na infrastrukturę 
otwartą na konkurencję. Wyłącznie sieci 
otwarte na konkurencję za pośrednictwem 
uprawnionego dostępu osób trzecich 
mogą oferować konsumentom i 
przedsiębiorstwom konkurencyjne usługi 
po przystępnej cenie oraz innowacje.

Or. en

Poprawka 72
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Władze lokalne i regionalne mają do 
odegrania zasadniczą rolę w 
propagowaniu rzeczowego dialogu ze 
społeczeństwem, podejmowaniu 
problemów wywołujących zaniepokojenie 
obywateli na najbliższym ich szczeblu i w 
ułatwianiu współpracy między 
użytkownikami a twórcami innowacji z 
zakresu technologii informacyjno-
komunikacyjnych na różnych szczeblach 
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sprawowania rządów i administracji.

Or. fr

Poprawka 73
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Zapewnienie konsumentom łatwego 
dostępu do wybranych treści, usług i 
aplikacji oraz możliwości ich 
rozpowszechniania w ramach jednego 
abonamentu ma decydujące znaczenie dla 
urzeczywistnienia jednolitego rynku 
cyfrowego UE. W tym kontekście należy 
przypomnieć wyniki BEREC z maja 2012 
r., które pokazują, że co najmniej 20% 
użytkowników mobilnego internetu w 
Europie napotyka na pewne formy 
ograniczenia ich możliwości dostępu do 
usług VoIP. Mimo że oczekuje się, iż 
konkurencja ma zdyscyplinować 
operatorów, postępy są bardzo powolne i 
w związku z tym finansowanym ze 
środków publicznych sieciom 
telekomunikacyjnym określonym w 
niniejszym rozporządzeniu należy zakazać 
blokowania legalnych usług.

Or. en

Poprawka 74
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Wdrażanie instrumentu „Łącząc 
Europę” nie powinno odbywać się ze 
szkodą dla osiągnięcia celów polityki 
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spójności; zastosowanie proponowanych 
środków nie powinno w żadnej mierze 
pociągać za sobą wzrostu liczby 
formalności i obciążeń 
administracyjnych; należałoby też 
przedstawić szersze informacje i 
wyjaśnienia dotyczące wykorzystania 
nowych narzędzi finansowych i 
związanego z nimi efektu dźwigni oraz 
zbadać ich skuteczność.

Or. fr

Poprawka 75
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) Szybkie łącza szerokopasmowe mogą 
przynieść znaczne korzyści gospodarcze i 
społeczne, które nie przekładają się na 
wymierne korzyści dla inwestorów. 
Szybkie i bardzo szybkie łącza 
szerokopasmowe stanowią kluczową 
infrastrukturę niezbędną do opracowania i 
udostępnienia usług informatycznych, 
które opierają się na dostępności, 
szybkości, niezawodności i odporności 
sieci fizycznych. Udostępnienie i 
upowszechnienie szybszych sieci otworzy 
drogę dla innowacyjnych usług 
wykorzystujących połączenia o większej 
przepustowości. Aby maksymalnie 
wykorzystać synergię i interakcje między 
tymi dwoma elementami cyfrowych sieci 
telekomunikacyjnych oraz uzupełnić 
działania innych programów i inicjatyw 
unijnych, np. funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności, przy jednoczesnym 
unikaniu ich dublowania i pomijania oraz 
wzrostu biurokracji i obciążeń 
administracyjnych, niezbędne są działania 
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na szczeblu unijnym.

Or. en

Poprawka 76
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) Szybkie łącza szerokopasmowe mogą 
przynieść znaczne korzyści gospodarcze i 
społeczne, które nie przekładają się na 
wymierne korzyści dla inwestorów. 
Szybkie i bardzo szybkie łącza 
szerokopasmowe stanowią kluczową 
infrastrukturę niezbędną do opracowania i 
udostępnienia usług informatycznych, 
które opierają się na dostępności, 
szybkości, niezawodności i odporności 
sieci fizycznych. Udostępnienie i 
upowszechnienie szybszych sieci otworzy 
drogę dla innowacyjnych usług 
wykorzystujących połączenia o większej 
przepustowości. Działania na szczeblu 
unijnym powinny być ukierunkowane na 
maksymalne wykorzystanie synergii i 
interakcji między tymi dwoma elementami 
cyfrowych sieci telekomunikacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wiadomo, dlaczego działania UE są zasadniczym warunkiem maksymalizacji synergii, 
lecz nie ma wątpliwości co do tego, że powinny być one ukierunkowane na zwiększenie tych 
synergii.

Poprawka 77
Jean-Pierre Audy



PE494.476v01-00 32/149 AM\909449PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Oprócz działań w zakresie sieci 
szerokopasmowych niezwykle istotne jest 
również sprzyjanie wykorzystaniu popytu, 
co będzie istotne dla ułatwienia i 
przyspieszenia szerokiego udostępnienia 
bardzo szybkich sieci szerokopasmowych 
w Unii. Działania wspierające zarówno 
podmioty, które jako pierwsze świadczą 
usługi w zakresie bardzo szybkiej 
łączności, jak i rozwój innowacyjnych 
usług informatycznych na szczeblu Unii 
mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia 
celów agendy cyfrowej.

Or. en

Uzasadnienie

Ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku podczas rozwoju bardzo 
szybkiej infrastruktury leży po stronie popytu, ponieważ klienci nie przewidują użyteczności 
przyszłych usług, które staną się dostępne w przyszłości i jedynie pod warunkiem, że 
wystarczająca liczba klientów zacznie korzystać z nowej infrastruktury. Niezwykle istotne jest 
zatem wspieranie podmiotów świadczących nowatorskie usługi, tak aby przyspieszyć 
zwiększenie popytu, co zapoczątkuje efekt spirali, a także wspieranie innowacyjnych usług 
transgranicznych.

Poprawka 78
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Oprócz działań w zakresie sieci 
szerokopasmowych niezwykle istotne jest 
również sprzyjanie wykorzystaniu popytu, 
co będzie istotne dla ułatwienia i 
przyspieszenia szerokiego udostępnienia 
bardzo szybkich sieci szerokopasmowych 
w Unii. Działania wspierające zarówno 
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podmioty, które jako pierwsze świadczą 
usługi w zakresie bardzo szybkiej 
łączności, jak i rozwój innowacyjnych 
usług informatycznych na szczeblu Unii 
mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia 
celów agendy cyfrowej.

Or. en

Poprawka 79
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Rozwój bardzo szybkich łączy 
szerokopasmowych przyniesie korzyści 
zwłaszcza małym i średnim 
przedsiębiorstwom (MŚP), które często nie 
mogą korzystać z takich usług 
internetowych jak np. chmury 
obliczeniowe ze względu na fakt, iż łącza 
szerokopasmowe, którymi dysponują, nie 
zapewniają odpowiedniej jakości 
połączenia i wystarczającej 
przepustowości. Łatwiejszy dostęp do 
usług internetowych umożliwi znaczne 
zwiększenie produktywności w sektorze 
MŚP.

(11) Rozwój bardzo szybkich łączy 
szerokopasmowych musi przynieść 
korzyści zwłaszcza małym i średnim 
przedsiębiorstwom (MŚP), które często nie 
mogą korzystać z takich usług 
internetowych jak np. chmury 
obliczeniowe ze względu na fakt, iż łącza 
szerokopasmowe, którymi dysponują, nie 
zapewniają odpowiedniej jakości 
połączenia i wystarczającej 
przepustowości. Łatwiejszy dostęp do 
usług internetowych umożliwi znaczne 
zwiększenie produktywności w sektorze 
MŚP.

Or. fr

Uzasadnienie

MŚP mają zasadnicze znaczenie dla wzrostu Unii Europejskiej. Powinny zatem zajmować 
centralne miejsce w ramach unijnej strategii rozwoju cyfrowego. Należy w związku z tym 
umieścić je w sercu inicjatyw i projektów w celu dopilnowania, aby były one ich głównymi 
beneficjentami.

Poprawka 80
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Poprzez stworzenie nowych 
możliwości dla przedsiębiorstw rozbudowa 
sieci szerokopasmowych i infrastruktury 
usług informatycznych przyczyni do
tworzenia nowych miejsc pracy w Unii.
Natychmiastowy wpływ na zatrudnienie, 
zwłaszcza w obszarze inżynierii lądowej, 
będzie również mieć budowa 
infrastruktury szerokopasmowej.

(12) Wspieranie tworzenia nowych miejsc 
pracy w Unii musi być jednym z głównych 
celów rozbudowy sieci 
szerokopasmowych. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na rozwijanie know-
how i zatrudnienia w przemyśle 
telekomunikacyjnym (oraz inżynierii 
lądowej). Rozbudowa sieci 
szerokopasmowych i o bardzo dużej 
przepustowości, stwarzająca nowe 
możliwości inwestycyjne, będzie wymagała 
też rozwijania umiejętności technicznych 
w zakresie eksploatacji i konserwacji 
przedmiotowej infrastruktury.

Or. fr

Poprawka 81
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Poprzez stworzenie nowych 
możliwości dla przedsiębiorstw rozbudowa 
sieci szerokopasmowych i infrastruktury 
usług informatycznych przyczyni do 
tworzenia nowych miejsc pracy w Unii. 
Natychmiastowy wpływ na zatrudnienie, 
zwłaszcza w obszarze inżynierii lądowej, 
będzie również mieć budowa infrastruktury 
szerokopasmowej.

(12) Poprzez stworzenie nowych 
możliwości dla przedsiębiorstw rozbudowa 
sieci szerokopasmowych i infrastruktury 
usług informatycznych przyczyni do 
tworzenia nowych miejsc pracy w Unii. W 
tej perspektywie należy zachęcać do 
rozwijania programów nauczania i 
uczenia się dotyczących narzędzi 
cyfrowych. Natychmiastowy wpływ na 
zatrudnienie, zwłaszcza w obszarze 
inżynierii lądowej, będzie również mieć 
budowa infrastruktury szerokopasmowej.

Or. fr

Uzasadnienie

Umiejętność korzystania z narzędzi cyfrowych stanie się nieodłącznym elementem kwalifikacji 



AM\909449PL.doc 35/149 PE494.476v01-00

PL

wymaganych na rynku pracy. Ponadto wraz z demokratyzacją narzędzi cyfrowych należałoby 
objąć kształtowaniem umiejętności korzystania z narzędzi cyfrowych wszystkich obywateli, 
aby mogli oni świadomie i w pełni bezpiecznie używać tych narzędzi.

Poprawka 82
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Rozwój sieci szerokopasmowych i o 
bardzo dużej przepustowości oraz usług 
informatycznych zwiększy 
zapotrzebowanie na europejskie normy 
techniczne. Aby Unia mogła odgrywać 
wiodącą rolę w przemyśle 
telekomunikacyjnym, konieczne są 
wspólnotowe programy w zakresie badań i 
rozwoju oraz wzmożone monitorowanie 
procedur normalizacyjnych.

Or. fr

Poprawka 83
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Łączność szerokopasmowa jest 
ważna z punktu widzenia nowych 
infrastruktur technologicznych, takich jak 
chmury obliczeniowe, superkomputery i 
inteligentne środowiska komputerowe, 
które to infrastruktury są niezbędne dla 
naukowego, technologicznego i 
przemysłowego przywództwa Unii.

Or. en
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Poprawka 84
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Do 2015 r. wszystkie europejskie 
instytucje badawcze i akademickie 
powinny zostać połączone w ramach sieci 
o bardzo dużej przepustowości pełniącej 
funkcję intranetu dla europejskiego
obszaru badawczego, umożliwiając 
rozszerzenie sieci badań naukowych, 
wymiany e-infrastruktury oraz e-nauki.

Or. en

Poprawka 85
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Współistnienie nowych możliwości 
zarówno w dziedzinie infrastruktury jak i 
w zakresie nowych innowacyjnych i 
interoperacyjnych usług powinno 
uruchomić samonapędzający się 
mechanizm, pobudzając rosnący popyt na 
bardzo szybki internet, a jednocześnie 
oferując trwalsze możliwości handlowe 
jego zaspokojenia.

Or. fr

Poprawka 86
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Poprzez umożliwienie wprowadzenia 
energooszczędnych rozwiązań w wielu 
sektorach gospodarki europejskiej rozwój 
sieci szerokopasmowych i infrastruktury 
usług informatycznych przyczyni się do 
realizacji unijnego celu polegającego na 
zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. 
Ten pozytywny wpływ będzie 
ograniczony, ale tylko w pewnym stopniu, 
przez rosnące zapotrzebowanie na energię i 
zasoby związane z budową sieci 
szerokopasmowych i eksploatacją 
infrastruktury usług informatycznych.
Synergie pomiędzy rozwojem, wdrażaniem 
i utrzymywaniem infrastruktury 
telekomunikacyjnej i energetycznej będą 
odgrywały kluczową rolę w realizacji 
celów Unii w zakresie efektywności 
energetycznej.

Or. en

Poprawka 87
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Poprzez umożliwienie wprowadzenia 
energooszczędnych rozwiązań w wielu 
sektorach gospodarki europejskiej rozwój 
sieci szerokopasmowych i infrastruktury 
usług informatycznych przyczyni się do 
realizacji unijnego celu polegającego na 
zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. 
Ten pozytywny wpływ przeważa nad 
rosnącym zapotrzebowaniem na energię i 
zasoby związane z budową sieci 
szerokopasmowych i eksploatacją 
infrastruktury usług informatycznych.
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Or. en

Uzasadnienie

Badania wykazały, że usługi internetowe jak np. chmury obliczeniowe charakteryzują się 
lepszą efektywnością energetyczną w porównaniu do poszczególnych instalacji IT w firmach.
Co więcej, nowe usługi takie jak inteligentne systemy pomiarowe przyczynią się do dalszego 
zwiększenia efektywności energetycznej.

Poprawka 88
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Interoperacyjność sieci 
szerokopasmowych i infrastruktury 
łączności cyfrowej związanej z sieciami 
energetycznymi umożliwi połączenie 
usług łączności w celu wprowadzenia
energooszczędnych, niezawodnych i 
efektywnych pod względem kosztów sieci 
cyfrowych. Ponadto konwergencja 
zostanie rozszerzona na obszar poza 
łącznością, co pozwoli na świadczenie 
usług energetycznych i 
telekomunikacyjnych w pakietach, 
odpowiednio przez dostawców energii i 
dostawców usług telekomunikacyjnych.

(14) Należy pilnie propagować 
interoperacyjność sieci 
szerokopasmowych i infrastruktury 
łączności cyfrowej związanej z sieciami 
energetycznymi, co umożliwi osiągnięcie 
prawdziwej konwergencji w zakresie 
wprowadzenia sieci cyfrowych w sposób 
niezawodny, efektywny pod względem 
kosztów i energooszczędny. Ponadto 
konwergencja musi zostać rozszerzona na 
obszar poza łącznością, co umożliwi 
świadczenie usług energetycznych i 
telekomunikacyjnych zarówno przez 
dostawców usług telekomunikacyjnych, 
jak i dostawców energii.

Or. en

Poprawka 89
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Należy wyszukiwać i gromadzić 
informacje i dane statystyczne dotyczące 
robót publicznych, które mogłyby zostać 
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częściowo lub całkowicie wykorzystane do 
stworzenia sieci nowej generacji, 
prowadzić bazę danych dotyczących 
monitorowania wspomnianych robót 
publicznych i opracowania europejskiego 
rejestru sieci telekomunikacyjnych, w 
miarę możliwości uzupełniającą tego 
rodzaju informacje dotyczące sieci 
energetycznych i transportowych.

Or. fr

Poprawka 90
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Opracowanie, wdrożenie i 
długoterminowe świadczenie 
interoperacyjnych, transgranicznych usług 
administracji elektronicznej usprawni 
funkcjonowanie jednolitego rynku. 
Administracje rządowe, które świadczą 
internetowe usługi publiczne, przyczyniają 
się do zwiększenia skuteczności i 
efektywności sektorów publicznego i 
prywatnego.

(15) Opracowanie, wdrożenie i 
długoterminowe świadczenie 
interoperacyjnych, transgranicznych usług 
administracji elektronicznej usprawni 
funkcjonowanie jednolitego rynku. 
Administracje rządowe, które świadczą 
internetowe usługi publiczne, przyczyniają 
się do zwiększenia skuteczności i 
efektywności sektorów publicznego i 
prywatnego. Wsparcie publiczne na dalszy 
rozwój tych usług nie tylko wzmocni 
jednolity rynek, ale także doprowadzi do 
rozwoju e-umiejętności i pobudzi popyt na 
sieci dostępu nowej generacji, a tym 
samym da silną podstawę dla inwestycji 
publicznych i prywatnych w projekty 
infrastrukturalne na niektórych 
obszarach.

Or. en

Poprawka 91
Ioannis A. Tsoukalas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Dostępność infrastruktury 
telekomunikacyjnej o dużej 
przepustowości jest nieskuteczna w 
przypadku niedostępności istotnych oraz 
wysokiej jakości wielojęzycznych treści i 
usług informatycznych, które można by za 
pomocą takiej infrastruktury oferować 
oraz które stworzyłyby atrakcyjny 
ekosystem cyfrowy dla obywateli 
europejskich. Państwa członkowskie 
powinny zatem propagować rozwój usług 
związanych z administracją elektroniczną, 
e-demokracją, e-kształceniem i e-
zdrowiem, które przyczynią się do wzrostu 
popytu na łącza szerokopasmowe, 
zwiększenia zapotrzebowania na e-
umiejętności oraz rozwoju gospodarki 
cyfrowej.

Or. en

Poprawka 92
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) Rola e-umiejętności oraz 
wykorzystanie ICT w edukacji są 
niezbędne do osiągnięcia celów 
politycznych UE. Znajomość zagadnień 
technologicznych jest nie tylko celem, lecz 
także podstawowym narzędziem 
umożliwiającym osiągnięcie celów w 
zakresie uczenia się przez całe życie, a 
także spójności społecznej oraz wzrostu 
społecznego i gospodarczego.

Or. en
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Poprawka 93
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Ułatwienie i utrzymanie dostępu do 
bogatych i zróżnicowanych europejskich 
treści kulturowych oraz do danych 
będących w posiadaniu organów sektora 
publicznego, a także udostępnienie ich do 
celów ponownego wykorzystania, przy 
pełnym poszanowaniu praw autorskich i 
praw pokrewnych, będzie wspierać rozwój 
kreatywności, innowacji i 
przedsiębiorczości. Zapewnienie 
nieograniczonego dostępu do 
wielojęzycznych zasobów, które mogą być 
wielokrotnie wykorzystywane, umożliwi 
usunięcie barier językowych, które 
utrudniają funkcjonowanie wewnętrznego 
rynku usług internetowych i ograniczają 
dostęp do wiedzy.

(18) Ułatwienie i utrzymanie dostępu do 
bogatych i zróżnicowanych europejskich 
treści kulturowych oraz do danych 
będących w posiadaniu organów sektora 
publicznego, a także udostępnienie ich do 
celów ponownego wykorzystania, przy 
pełnym poszanowaniu praw autorskich i 
praw pokrewnych, będzie wspierać rozwój 
kreatywności, innowacji i 
przedsiębiorczości. Zapewnienie 
nieograniczonego dostępu do 
wielojęzycznych zasobów, które mogą być 
wielokrotnie wykorzystywane, umożliwi 
usunięcie barier językowych, które 
utrudniają funkcjonowanie wewnętrznego 
rynku usług internetowych i ograniczają 
dostęp do wiedzy. Poprawa dostępu do 
elektronicznych zasobów edukacyjnych w 
Europie przy jednoczesnej stymulacji 
współpracy i partnerstw między 
instytucjami oświatowymi, studentami i 
profesorami byłaby opłacalnym sposobem 
na poprawę jakości edukacji oraz 
wzmocnienie spójności europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest powiązana z poprawką w załączniku, wprowadzającą wniosek dotyczący 
europejskiej platformy zasobów edukacyjnych.

Poprawka 94
Ioannis A. Tsoukalas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Ułatwienie i utrzymanie dostępu do 
bogatych i zróżnicowanych europejskich 
treści kulturowych oraz do danych 
będących w posiadaniu organów sektora 
publicznego, a także udostępnienie ich do 
celów ponownego wykorzystania, przy 
pełnym poszanowaniu praw autorskich i 
praw pokrewnych, będzie wspierać rozwój 
kreatywności, innowacji i 
przedsiębiorczości. Zapewnienie 
nieograniczonego dostępu do 
wielojęzycznych zasobów, które mogą być 
wielokrotnie wykorzystywane, umożliwi 
usunięcie barier językowych, które 
utrudniają funkcjonowanie wewnętrznego 
rynku usług internetowych i ograniczają 
dostęp do wiedzy.

(18) Ułatwienie i utrzymanie dostępu do 
bogatych i zróżnicowanych europejskich 
treści kulturowych oraz do danych 
będących w posiadaniu organów sektora 
publicznego, a także udostępnienie ich do 
celów ponownego wykorzystania, przy 
pełnym poszanowaniu praw autorskich i 
praw pokrewnych, będzie wspierać rozwój 
kreatywności, innowacji i 
przedsiębiorczości. W tym kontekście 
należy udzielić silnego wsparcia na rzecz 
biblioteki cyfrowej Europeana jako 
przewodniego projektu mającego na celu 
ochronę europejskiego dziedzictwa 
kulturowego oraz propagowanie 
innowacyjnego wykorzystania 
kulturowych zasobów cyfrowych.
Zapewnienie nieograniczonego dostępu do 
wielojęzycznych zasobów, które mogą być 
wielokrotnie wykorzystywane, umożliwi 
usunięcie barier językowych, które 
utrudniają funkcjonowanie wewnętrznego 
rynku usług internetowych i ograniczają 
dostęp do wiedzy.

Or. en

Poprawka 95
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Ułatwienie i utrzymanie dostępu do 
bogatych i zróżnicowanych europejskich 
treści kulturowych oraz do danych 
będących w posiadaniu organów sektora 
publicznego, a także udostępnienie ich do 
celów ponownego wykorzystania, przy 
pełnym poszanowaniu praw autorskich i 
praw pokrewnych, będzie wspierać rozwój 

(18) Ułatwienie i utrzymanie dostępu do 
bogatych i zróżnicowanych europejskich 
treści kulturowych oraz do danych 
będących w posiadaniu organów sektora 
publicznego, a także udostępnienie ich do 
celów ponownego wykorzystania, przy 
pełnym poszanowaniu prywatności i 
ochrony danych osobowych, jak również 



AM\909449PL.doc 43/149 PE494.476v01-00

PL

kreatywności, innowacji i 
przedsiębiorczości. Zapewnienie 
nieograniczonego dostępu do 
wielojęzycznych zasobów, które mogą być 
wielokrotnie wykorzystywane, umożliwi 
usunięcie barier językowych, które 
utrudniają funkcjonowanie wewnętrznego 
rynku usług internetowych i ograniczają 
dostęp do wiedzy.

praw autorskich i praw pokrewnych, 
będzie wspierać rozwój kreatywności, 
innowacji i przedsiębiorczości. 
Zapewnienie nieograniczonego dostępu do 
wielojęzycznych zasobów, które mogą być 
wielokrotnie wykorzystywane, umożliwi 
usunięcie barier językowych, które 
utrudniają funkcjonowanie wewnętrznego 
rynku usług internetowych i ograniczają 
dostęp do wiedzy.

Or. fr

Poprawka 96
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W dziedzinie bezpieczeństwa i 
ochrony opracowanie ogólnounijnej 
platformy służącej do dzielenia się 
zasobami oraz systemami i programami 
informatycznymi zapewniającymi 
zwiększenie bezpieczeństwa w Internecie 
przyczyni się do stworzenia 
bezpieczniejszego środowiska 
internetowego dla dzieci. Platforma ta 
umożliwi działalność centrów 
obsługujących rocznie setki tysięcy 
zgłoszeń z całej Europy. Dzięki krytycznej 
infrastrukturze teleinformatycznej w całej 
Unii zwiększone zostaną zdolności w 
zakresie gotowości, wymiany informacji, 
koordynacji i reagowania w przypadku 
zagrożeń cybernetycznych.

(19) W dziedzinie bezpieczeństwa i 
ochrony krytyczna infrastruktura 
teleinformatyczna w całej Unii zwiększy
zdolności w zakresie gotowości, wymiany 
informacji, koordynacji i reagowania w 
przypadku zagrożeń cybernetycznych.

Or. en

Poprawka 97
Ioannis A. Tsoukalas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W dziedzinie bezpieczeństwa i 
ochrony opracowanie ogólnounijnej 
platformy służącej do dzielenia się 
zasobami oraz systemami i programami 
informatycznymi zapewniającymi 
zwiększenie bezpieczeństwa w Internecie 
przyczyni się do stworzenia 
bezpieczniejszego środowiska 
internetowego dla dzieci. Platforma ta 
umożliwi działalność centrów 
obsługujących rocznie setki tysięcy 
zgłoszeń z całej Europy. Dzięki krytycznej 
infrastrukturze teleinformatycznej w całej 
Unii zwiększone zostaną zdolności w 
zakresie gotowości, wymiany informacji, 
koordynacji i reagowania w przypadku 
zagrożeń cybernetycznych.

(19) W dziedzinie bezpieczeństwa i 
ochrony opracowanie ogólnounijnej 
platformy służącej do dzielenia się 
zasobami oraz systemami i programami 
informatycznymi zapewniającymi 
zwiększenie bezpieczeństwa w internecie 
przyczyni się do stworzenia 
bezpieczniejszego środowiska 
internetowego dla dzieci. Platforma ta 
umożliwi działalność centrów 
obsługujących rocznie setki tysięcy 
zgłoszeń z całej Europy. Dzięki krytycznej 
infrastrukturze teleinformatycznej w całej 
Unii zwiększone zostaną zdolności w 
zakresie gotowości, wymiany informacji, 
koordynacji i reagowania w przypadku 
zagrożeń cybernetycznych. Pod tym 
względem rola Europejskiej Agencji ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
(ENISA) jest niezastąpiona, jeśli chodzi o 
zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony i 
zaufania na europejskim jednolitym 
rynku cyfrowym; ENISA powinna zostać 
wzmocniona, aby mogła skutecznie 
wspierać państwa członkowskie w 
opracowywaniu spójnych strategii 
politycznych oraz rozwoju silnych 
kompetencji na rzecz bezpiecznej 
europejskiej sfery cyfrowej.

Or. en

Poprawka 98
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W dziedzinie bezpieczeństwa i 
ochrony opracowanie ogólnounijnej 
platformy służącej do dzielenia się 

(19) W dziedzinie bezpieczeństwa i 
ochrony opracowanie ogólnounijnej 
platformy służącej do dzielenia się 
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zasobami oraz systemami i programami 
informatycznymi zapewniającymi 
zwiększenie bezpieczeństwa w Internecie 
przyczyni się do stworzenia 
bezpieczniejszego środowiska 
internetowego dla dzieci. Platforma ta 
umożliwi działalność centrów 
obsługujących rocznie setki tysięcy 
zgłoszeń z całej Europy. Dzięki krytycznej 
infrastrukturze teleinformatycznej w całej 
Unii zwiększone zostaną zdolności w 
zakresie gotowości, wymiany informacji, 
koordynacji i reagowania w przypadku 
zagrożeń cybernetycznych.

zasobami oraz systemami i programami 
informatycznymi zapewniającymi 
zwiększenie bezpieczeństwa w internecie 
przyczyni się do stworzenia 
bezpieczniejszego środowiska 
internetowego dla wszystkich, zwłaszcza 
dla dzieci. Platforma ta umożliwi 
działalność centrów obsługujących rocznie 
setki tysięcy zgłoszeń z całej Europy. 
Dzięki krytycznej infrastrukturze 
teleinformatycznej w całej Unii 
zwiększone zostaną zdolności w zakresie 
gotowości, wymiany informacji, 
koordynacji i reagowania w przypadku 
zagrożeń cybernetycznych. Należy 
zachęcać do tworzenia i rozwijania 
programów kształcenia i podnoszenia 
świadomości w zakresie bezpieczeństwa 
cybernetycznego.

Or. fr

Uzasadnienie

Przy zapewnieniu powszechnego dostępu do internetu należy wzmocnić także kształtowanie 
umiejętności posługiwania się tym narzędziem, aby zagwarantować, że użytkownicy internetu 
będą korzystać z niego w sposób świadomy i bezpieczny.

Poprawka 99
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W dziedzinie bezpieczeństwa i 
ochrony opracowanie ogólnounijnej 
platformy służącej do dzielenia się 
zasobami oraz systemami i programami 
informatycznymi zapewniającymi 
zwiększenie bezpieczeństwa w Internecie 
przyczyni się do stworzenia 
bezpieczniejszego środowiska 
internetowego dla dzieci. Platforma ta 
umożliwi działalność centrów 

(19) W dziedzinie bezpieczeństwa i 
ochrony opracowanie ogólnounijnej 
platformy służącej do dzielenia się 
zasobami oraz systemami i programami 
informatycznymi zapewniającymi 
zwiększenie bezpieczeństwa w internecie 
przyczyni się do stworzenia 
bezpieczniejszego środowiska 
internetowego dla dzieci. Platforma ta 
umożliwi działalność centrów 



PE494.476v01-00 46/149 AM\909449PL.doc

PL

obsługujących rocznie setki tysięcy 
zgłoszeń z całej Europy. Dzięki krytycznej 
infrastrukturze teleinformatycznej w całej 
Unii zwiększone zostaną zdolności w 
zakresie gotowości, wymiany informacji, 
koordynacji i reagowania w przypadku 
zagrożeń cybernetycznych.

obsługujących rocznie setki tysięcy 
zgłoszeń z całej Europy. Dzięki projektowi 
krytycznej infrastruktury 
teleinformatycznej w całej Unii 
zwiększone zostaną zdolności w zakresie 
gotowości, wymiany informacji, 
koordynacji i reagowania w przypadku 
zagrożeń cybernetycznych.

Or. en

Poprawka 100
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Aby zapewnić optymalne poziomy 
prywatności i ochrony danych osobowych 
oraz zapobiec nieuprawnionemu śledzeniu 
danych osobowych i profili, należy 
ustanowić wymogi bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 101
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Oczekuje się, że powstaną 
innowacyjne aplikacje o charakterze 
komercyjnym, które będą działać w 
oparciu o infrastrukturę usług 
informatycznych. Prace mające na celu 
opracowanie i testowanie takich aplikacji 
mogą być współfinansowane w ramach 
projektów w zakresie badań naukowych i 
innowacji objętych programem Horyzont 

(20) Oczekuje się, że powstaną 
innowacyjne aplikacje o charakterze 
komercyjnym, społecznym i edukacyjnym, 
które będą działać w oparciu o 
infrastrukturę usług informatycznych. 
Prace mające na celu opracowanie i 
testowanie takich aplikacji mogą być 
współfinansowane w ramach projektów w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
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2020, a ich wprowadzanie odbywać się 
może przy użyciu środków dostępnych w 
ramach polityki spójności.

objętych programem Horyzont 2020, a ich 
wprowadzanie odbywać się może przy 
użyciu środków dostępnych w ramach 
polityki spójności.

Or. en

Poprawka 102
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Kryteria identyfikacji projektów 
wspólnego zainteresowania powinny być 
stałe, szczegółowe oraz zapewniać 
neutralność technologiczną rozwiązań. 
Środki finansowe powinny być 
przeznaczone na rozwiązania oparte o 
sieci otwarte i charakteryzujące się 
swobodnym dostępem nieograniczonym 
żadną formą dyskryminacji.

Or. pl

Poprawka 103
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu uwzględnienia postępów w 
dziedzinie technologii informacyjno-
komunikacyjnych uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, dotyczące zmian w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia, 
należy przekazać Komisji. Szczególnie 
ważne jest, aby podczas prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
odpowiednie konsultacje, w tym również z 

(21) W celu uwzględnienia postępów w 
dziedzinie technologii informacyjno-
komunikacyjnych uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, dotyczące zmian w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia, 
należy przekazać Komisji. Szczególnie 
ważne jest, aby podczas prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
odpowiednie konsultacje, w tym również z 
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ekspertami. Celem tego przekazania 
uprawnień jest uwzględnienie nowych 
osiągnięć techniki, zmian na rynku, 
nowych priorytetów politycznych i 
możliwości wykorzystania synergii 
istniejących pomiędzy różnymi rodzajami 
infrastruktury, w tym infrastrukturą 
transportową i energetyczną. Zakres 
uprawnień ograniczony jest do 
modyfikowania opisu projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
dodawania takich projektów oraz usuwania 
zbędnych projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
zgodnie z ustalonymi wcześniej, jasnymi i 
przejrzystymi kryteriami.

ekspertami. Celem tego przekazania 
uprawnień jest uwzględnienie nowych 
osiągnięć techniki, zmian na rynku, 
nowych priorytetów politycznych i 
możliwości wykorzystania synergii 
istniejących pomiędzy różnymi rodzajami 
infrastruktury, w tym infrastrukturą 
transportową i energetyczną. Zakres 
uprawnień ograniczony jest do 
modyfikowania opisu projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
dodawania takich projektów oraz usuwania 
zbędnych projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
zgodnie z ustalonymi wcześniej, jasnymi i 
przejrzystymi kryteriami. Działania te nie 
powinny stanowić zagrożenia dla 
pewności prawa lub inwestycji na tym 
rynku poprzez zmianę i eliminowanie 
projektów w krótkim okresie. Komisja 
powinna z wyprzedzeniem poinformować 
Parlament Europejski o dodaniu lub 
usunięciu projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Or. en

Poprawka 104
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu uwzględnienia postępów w 
dziedzinie technologii informacyjno-
komunikacyjnych uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, dotyczące zmian w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia, 
należy przekazać Komisji. Szczególnie 
ważne jest, aby podczas prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
odpowiednie konsultacje, w tym również z 

(21) W celu uwzględnienia postępów w 
dziedzinie technologii informacyjno-
komunikacyjnych uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, dotyczące zmian w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia, 
należy przekazać Komisji. Szczególnie 
ważne jest, aby podczas prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
odpowiednie konsultacje, w tym również z 
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ekspertami. Celem tego przekazania 
uprawnień jest uwzględnienie nowych 
osiągnięć techniki, zmian na rynku, 
nowych priorytetów politycznych i 
możliwości wykorzystania synergii 
istniejących pomiędzy różnymi rodzajami 
infrastruktury, w tym infrastrukturą 
transportową i energetyczną. Zakres 
uprawnień ograniczony jest do 
modyfikowania opisu projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
dodawania takich projektów oraz usuwania 
zbędnych projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
zgodnie z ustalonymi wcześniej, jasnymi i 
przejrzystymi kryteriami.

ekspertami. Celem tego przekazania 
uprawnień jest uwzględnienie nowych 
osiągnięć techniki, zmian na rynku, 
nowych priorytetów politycznych i 
możliwości wykorzystania synergii 
istniejących pomiędzy różnymi rodzajami 
infrastruktury, w tym infrastrukturą 
transportową i energetyczną. Zakres 
uprawnień ograniczony jest do 
modyfikowania opisu projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
dodawania takich projektów oraz usuwania 
zbędnych projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
zgodnie z ustalonymi wcześniej, jasnymi i 
przejrzystymi kryteriami, a tym samym do 
zapewnienia pewności prawa i inwestycji.

Or. en

Poprawka 105
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu uwzględnienia postępów w 
dziedzinie technologii informacyjno-
komunikacyjnych uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, dotyczące zmian w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia, 
należy przekazać Komisji. Szczególnie 
ważne jest, aby podczas prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
odpowiednie konsultacje, w tym również z 
ekspertami. Celem tego przekazania 
uprawnień jest uwzględnienie nowych 
osiągnięć techniki, zmian na rynku, 
nowych priorytetów politycznych i 
możliwości wykorzystania synergii 
istniejących pomiędzy różnymi rodzajami 
infrastruktury, w tym infrastrukturą 

(21) W celu uwzględnienia postępów w 
dziedzinie technologii informacyjno-
komunikacyjnych uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, dotyczące zmian w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia, 
należy przekazać Komisji. Szczególnie 
ważne jest, aby podczas prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
odpowiednie konsultacje, w tym również z 
ekspertami. Celem tego przekazania 
uprawnień jest uwzględnienie nowych 
osiągnięć techniki, zmian na rynku, 
nowych priorytetów politycznych i 
możliwości wykorzystania synergii 
istniejących pomiędzy różnymi rodzajami 
infrastruktury, w tym infrastrukturą 
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transportową i energetyczną. Zakres 
uprawnień ograniczony jest do 
modyfikowania opisu projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
dodawania takich projektów oraz usuwania 
zbędnych projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
zgodnie z ustalonymi wcześniej, jasnymi i 
przejrzystymi kryteriami.

transportową i energetyczną. Zakres 
uprawnień ograniczony jest do 
modyfikowania opisu projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
dodawania takich projektów oraz usuwania 
zbędnych projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
zgodnie z ustalonymi wcześniej, jasnymi i 
przejrzystymi kryteriami, z 
uwzględnieniem pewności inwestycji 
wobec podmiotów rynkowych.

Or. en

Poprawka 106
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu uwzględnienia postępów w 
dziedzinie technologii informacyjno-
komunikacyjnych uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, dotyczące zmian w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia, 
należy przekazać Komisji. Szczególnie 
ważne jest, aby podczas prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
odpowiednie konsultacje, w tym również z 
ekspertami Celem tego przekazania 
uprawnień jest uwzględnienie nowych 
osiągnięć techniki, zmian na rynku, 
nowych priorytetów politycznych i 
możliwości wykorzystania synergii 
istniejących pomiędzy różnymi rodzajami 
infrastruktury, w tym infrastrukturą 
transportową i energetyczną. Zakres 
uprawnień ograniczony jest do 
modyfikowania opisu projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
dodawania takich projektów oraz usuwania 
zbędnych projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
zgodnie z ustalonymi wcześniej, jasnymi i 

(21) W celu uwzględnienia postępów w 
dziedzinie technologii informacyjno-
komunikacyjnych uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, dotyczące zmian w 
załączniku do niniejszego rozporządzenia, 
należy przekazać Komisji. Szczególnie 
ważne jest, aby podczas prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
odpowiednie konsultacje, w tym również z 
ekspertami Celem tego przekazania 
uprawnień jest uwzględnienie nowych 
osiągnięć techniki, zmian na rynku, 
nowych priorytetów politycznych i 
możliwości wykorzystania synergii 
istniejących pomiędzy różnymi rodzajami 
infrastruktury, w tym synergii z 
infrastrukturą transportową i energetyczną. 
Zakres uprawnień ograniczony jest do 
modyfikowania opisu projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
dodawania takich projektów oraz usuwania 
zbędnych projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
zgodnie z ustalonymi wcześniej, jasnymi i 
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przejrzystymi kryteriami. przejrzystymi kryteriami.

Or. fr

Poprawka 107
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Podczas przygotowywania i 
opracowywania aktów delegowanych 
Komisja powinna zapewnić równoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazywanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

(22) Podczas przygotowywania i 
opracowywania aktów delegowanych 
Komisja powinna zapewnić równoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazywanie 
stosownych informacji Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 108
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się wytyczne do celów określenia 
transeuropejskich sieci 
telekomunikacyjnych, którym zgodnie z 
rozporządzeniem XXX (rozporządzenie 
ustanawiające instrument „Łącząc 
Europę”) należy udzielić wsparcia w 
zakresie rozwoju, wdrażania, eksploatacji, 
wzajemnych połączeń i interoperacyjności.

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się wytyczne do celów określenia 
transeuropejskich sieci 
telekomunikacyjnych, którym zgodnie z 
rozporządzeniem XXX (rozporządzenie 
ustanawiające instrument „Łącząc 
Europę”) należy udzielić wsparcia w 
zakresie rozwoju, wdrażania, eksploatacji, 
wzajemnych połączeń i interoperacyjności.

Takie wsparcie powinno koncentrować się 
na działaniach wymaganych w celu 
uniknięcia nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu rynków oraz powinno 
być zgodne z właściwymi strategiami 
politycznymi, regulacjami i wytycznymi 
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UE, takimi jak wytyczne wspólnotowe w 
sprawie stosowania przepisów dotyczących 
pomocy państwa w odniesieniu do sieci 
szerokopasmowych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zasadniczo przypomnieć, że wsparcie publiczne należy postrzegać jako uzupełnienie
inicjatyw prywatnych; w związku z tym wsparcie publiczne nie powinno wypierać inwestycji 
prywatnych, zwłaszcza w kontekście szerokiego udostępniania bardzo szybkich sieci 
szerokopasmowych.

Poprawka 109
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2) przyczyniają się do podniesienia jakości 
codziennego życia obywateli, 
przedsiębiorstw i administracji rządowych 
poprzez wspieranie sieci 
szerokopasmowych, wzajemnych połączeń 
oraz interoperacyjności lokalnych, 
regionalnych i krajowych sieci 
telekomunikacyjnych, jak również 
niedyskryminacyjnego dostępu do tych 
sieci, a także poprzez zapewnienie e-
integracji;

Or. ro

Poprawka 110
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) przyczyniają się do podniesienia jakości 
codziennego życia obywateli, 

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

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

Or. en

Poprawka 111
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2) przyczyniają się do podniesienia jakości 
codziennego życia obywateli, 
przedsiębiorstw i administracji rządowych 
poprzez wspieranie wzajemnych połączeń 
oraz interoperacyjności krajowych, 
regionalnych i lokalnych sieci 
telekomunikacyjnych, jak również dostępu 
do tych sieci;

Or. en

Poprawka 112
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 3) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) przyczyniają się do wprowadzania w 
całej Europie szybkich i bardzo szybkich 
sieci szerokopasmowych, które ułatwiają z 
kolei opracowanie i wprowadzenie 
ogólnoeuropejskich usług 
informatycznych;

3) przyczyniają się do wprowadzania w 
całej Europie szybkich i bardzo szybkich 
sieci szerokopasmowych zgodnie z zasadą 
neutralności technologicznej oraz poprzez 
wykorzystanie spośród dostępnych 
rodzajów technologii tych technologii, 
które są najlepiej dostosowane do 
osiągnięcia celów agendy cyfrowej, które 
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to sieci ułatwiają z kolei opracowanie i 
wprowadzenie ogólnoeuropejskich usług 
informatycznych oraz konkurencyjnego 
potencjału europejskiego przemysłu;

Or. en

Poprawka 113
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 3) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) przyczyniają się do wprowadzania w 
całej Europie szybkich i bardzo szybkich 
sieci szerokopasmowych, które ułatwiają z 
kolei opracowanie i wprowadzenie 
ogólnoeuropejskich usług 
informatycznych;

3) przyczyniają się, zgodnie z zasadą 
neutralności technologicznej, do
opracowywania i wprowadzania 
ogólnoeuropejskich usług 
informatycznych, które z kolei również 
stworzą zapotrzebowanie na 
wprowadzenie w całej Europie szybkich i 
bardzo szybkich sieci szerokopasmowych;

Or. en

Uzasadnienie

Projekty generujące popyt powinny wspierać wprowadzanie sieci szerokopasmowych. W 
związku z tym priorytet należy nadać stworzeniu infrastruktury usług informatycznych w UE, 
utworzeniu transeuropejskich sieci szkieletowych o wysokiej przepustowości łączących 
organy administracji publicznej oraz transgranicznemu świadczeniu usług administracji 
elektronicznej; zapewnieniu dostępu do informacji sektora publicznego, w tym dostępu do 
zasobów cyfrowych stanowiących część europejskiego dziedzictwa kulturowego, oraz do 
inteligentnych usług energetycznych. Finansowanie publiczne powinno być neutralne 
technologicznie i nie powinno faworyzować określonych technologii. To rynki powinny 
decydować o tym, które technologie są najlepsze i najbardziej opłacalne pod kątem 
zaspokojenia popytu.

Poprawka 114
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 3) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) przyczyniają się do wprowadzania w 
całej Europie szybkich i bardzo szybkich 
sieci szerokopasmowych, które ułatwiają z 
kolei opracowanie i wprowadzenie 
ogólnoeuropejskich usług 
informatycznych;

3) przyczyniają się do wprowadzania w 
całej Europie szybkich i bardzo szybkich 
sieci szerokopasmowych, które ułatwiają z 
kolei opracowanie i wprowadzenie 
ogólnoeuropejskich usług 
informatycznych, w szczególności na 
obszarach wiejskich i obszarach o niskiej 
gęstości zaludnienia, na których 
inwestycje prywatne nie wykazują 
opłacalności komercyjnej;

Or. en

Poprawka 115
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 3) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) przyczyniają się do wprowadzania w 
całej Europie szybkich i bardzo szybkich 
sieci szerokopasmowych, które ułatwiają z 
kolei opracowanie i wprowadzenie 
ogólnoeuropejskich usług 
informatycznych;

3) przyczyniają się do wprowadzania w 
całej Europie szybkich i bardzo szybkich 
sieci szerokopasmowych zgodnie z zasadą 
neutralności technologicznej, które 
ułatwiają z kolei opracowanie i 
wprowadzenie ogólnoeuropejskich usług 
informatycznych;

Or. en

Poprawka 116
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 3) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) przyczyniają się do wprowadzania w 
całej Europie szybkich i bardzo szybkich 

3) przyczyniają się do wprowadzania w 
całej Europie szybkich i bardzo szybkich 
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sieci szerokopasmowych, które ułatwiają z 
kolei opracowanie i wprowadzenie 
ogólnoeuropejskich usług 
informatycznych;

sieci szerokopasmowych zgodnie z zasadą 
neutralności technologicznej, które 
ułatwiają z kolei opracowanie i 
wprowadzenie ogólnoeuropejskich usług 
informatycznych;

Or. en

Poprawka 117
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 3)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) przyczyniają się do wprowadzania w 
całej Europie szybkich i bardzo szybkich 
sieci szerokopasmowych, które ułatwiają z 
kolei opracowanie i wprowadzenie 
ogólnoeuropejskich usług 
informatycznych;

3) przyczyniają się do wprowadzania w 
całej Europie otwartych szybkich i bardzo 
szybkich sieci szerokopasmowych, które 
ułatwiają z kolei opracowanie i 
wprowadzenie ogólnoeuropejskich usług 
informatycznych;

Or. fr

Poprawka 118
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 4)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4) ułatwiają zrównoważone wdrażanie 
ogólnoeuropejskiej infrastruktury usług 
informatycznych, zapewniają ich 
interoperacyjność i koordynację na 
poziomie europejskim, ich eksploatację, 
utrzymanie i modernizację, a także 
rozwijanie synergii z innymi rodzajami 
infrastruktury energetycznej i 
transportowej w celu zmniejszenia 
kosztów całościowych;

Or. fr
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Poprawka 119
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 4) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 120
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 5 a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) zapewniają obywatelom europejskim 
na całym terytorium Unii Europejskiej 
równe szanse w zakresie dostępu do 
transeuropejskich sieci 
telekomunikacyjnych po cenie 
odpowiadającej średnim cenom 
rynkowym;

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest podkreślenie, że Unia musi zmierzać do zmniejszenia dysproporcji w poziomach 
rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych, zgodnie z 
art. 174 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Poprawka 121
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos, Ivailo Kalfin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 5 a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) przyczyniają się do tworzenia miejsc 
pracy wymagających wysokich 
kwalifikacji w obszarach projektowania, 
budowy, eksploatacji i konserwacji sieci 
oraz rozwoju usług informatycznych, co 
przynosi korzyść przemysłowi 
europejskiemu.

Or. fr

Poprawka 122
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 5 a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) zwiększają interoperacyjność między 
różnymi rodzajami infrastruktury 
europejskiej.

Or. en

Poprawka 123
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3 Artykuł 4

Or. en

Uzasadnienie

Należy zamienić miejscami art. 3 i art. 4, aby priorytety znalazły się przed definicjami.
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Poprawka 124
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „Sieci telekomunikacyjne” oznaczają
sieci szerokopasmowe i infrastrukturę
usług informatycznych.

1. sieci telekomunikacyjne: sieci 
szerokopasmowe i infrastruktura usług 
informatycznych.

Or. en

Poprawka 125
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „Sieci szerokopasmowe” oznaczają
przewodowe i bezprzewodowe (w tym 
satelitarne) sieci dostępu, infrastrukturę 
pomocniczą oraz sieci bazowe zdolne do 
zapewnienia połączeń o bardzo wysokiej 
przepustowości.

2. sieci szerokopasmowe: przewodowe lub
bezprzewodowe (w tym satelitarne) sieci 
dostępu wyposażone w powiązaną
infrastrukturę, zdolne do zapewnienia 
bardzo wysokiej przepustowości.

Or. en

Poprawka 126
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „Sieci szerokopasmowe” oznaczają 
przewodowe i bezprzewodowe (w tym 
satelitarne) sieci dostępu, infrastrukturę 
pomocniczą oraz sieci bazowe zdolne do 
zapewnienia połączeń o bardzo wysokiej 

2. „Sieci szerokopasmowe” oznaczają 
przewodowe i bezprzewodowe (w tym 
satelitarne) sieci dostępu, infrastrukturę 
pomocniczą oraz sieci bazowe zdolne do 
zapewnienia połączeń o wysokiej i bardzo 
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przepustowości. wysokiej przepustowości.

Or. ro

Poprawka 127
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „Sieci szerokopasmowe” oznaczają 
przewodowe i bezprzewodowe (w tym 
satelitarne) sieci dostępu, infrastrukturę 
pomocniczą oraz sieci bazowe zdolne do 
zapewnienia połączeń o bardzo wysokiej 
przepustowości.

2. „Sieci szerokopasmowe” oznaczają 
przewodowe i bezprzewodowe (w tym 
satelitarne) sieci dostępu, infrastrukturę 
pomocniczą oraz sieci bazowe zdolne do 
zapewnienia połączeń o wysokiej 
przepustowości.

Or. fr

Poprawka 128
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „Sieci szerokopasmowe” oznaczają 
przewodowe i bezprzewodowe (w tym 
satelitarne) sieci dostępu, infrastrukturę 
pomocniczą oraz sieci bazowe zdolne do 
zapewnienia połączeń o bardzo wysokiej 
przepustowości.

2. „Szybkie sieci szerokopasmowe” 
oznaczają przewodowe i bezprzewodowe 
(w tym satelitarne) sieci dostępu, 
infrastrukturę pomocniczą oraz sieci 
bazowe zdolne do zapewnienia połączeń o 
bardzo wysokiej przepustowości, 
dostarczających przynajmniej 100 Mb/s 
na klienta.

Or. en

Poprawka 129
Gunnar Hökmark
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. „Bardzo szybkie sieci 
szerokopasmowe” oznaczają przewodowe i 
bezprzewodowe (w tym satelitarne) sieci 
dostępu, infrastrukturę pomocniczą oraz 
sieci bazowe zdolne do zapewnienia 
połączeń o bardzo wysokiej 
przepustowości, dostarczających 
przynajmniej 1 Gb/s na klienta.

Or. en

Poprawka 130
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. „Infrastruktura usług informatycznych” 
oznacza usługi sieciowe świadczone 
elektronicznie – zazwyczaj przez Internet –
zapewniające transeuropejskie 
interoperacyjne usługi realizowane w
interesie publicznym, tj. stwarzające 
możliwości działania obywatelom, 
przedsiębiorstwom i administracjom 
rządowym.

3. „Infrastruktura”: oznacza wszystkie 
rodzaje urządzeń lub usług 
przeznaczonych dla wszystkich poziomów 
łańcucha wartości wymaganych w celu 
opracowania i świadczenia 
transeuropejskich interoperacyjnych 
usług realizowanych we wspólnym
interesie, które wywierają pozytywny 
wpływ na przedsiębiorstwa, obywateli i 
władze publiczne.

Or. en

Poprawka 131
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. „Swobodny dostęp” oznacza hurtowy 
dostęp do infrastruktury szerokopasmowej 
dla wszystkich operatorów łączności 
elektronicznej na równych i 
niedyskryminacyjnych warunkach, który 
umożliwia im pełne konkurowanie z 
operatorem będącym właścicielem tej 
infrastruktury lub zarządzającym nią, 
zwiększając przez to możliwości wyboru i 
konkurencję na rzecz użytkowników.

Or. en

Poprawka 132
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. „Dostęp” oznacza udostępnienie 
urządzeń lub usług związanych z sieciami 
szerokopasmowymi, zgodnie z art. 2 lit. a) 
dyrektywy 2002/19/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 
r. w sprawie dostępu do sieci łączności 
elektronicznej i urządzeń towarzyszących
oraz wzajemnych połączeń (dyrektywa o 
dostępie).

Or. en

Poprawka 133
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. „Usługi informatyczne”: oznaczają 
usługi infrastrukturalne oparte na 
technologiach szerokopasmowych, 
świadczone zazwyczaj za pośrednictwem 
internetu.

Or. en

Poprawka 134
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. „infrastruktura aktywna”: oznacza 
infrastrukturę, która generuje lub 
obsługuje sygnały za pomocą 
infrastruktury pasywnej.

Or. en

Poprawka 135
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. „infrastruktura pasywna”: oznacza 
maszty, kanalizację, światłowody, budynki 
lub inne obiekty, które nie obsługują ani 
nie generują sygnałów.

Or. en
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Poprawka 136
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 3 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3d. „infrastruktura teleinformatyczna”:
oznacza infrastrukturę aktywną, 
stworzoną specjalnie do celów obsługi 
usług informatycznych.

Or. en

Poprawka 137
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 3 e (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3e. „Otwarte sieci” oznaczają sieci mające 
na celu umożliwienie hurtowego dostępu 
do infrastruktury szerokopasmowej dla 
wszystkich operatorów łączności 
elektronicznej na równych i 
niedyskryminacyjnych warunkach, które 
to sieci umożliwiają hurtowym dostawcom 
świadczenie wybranych usług oraz 
konkurowanie z operatorem będącym 
właścicielem tej sieci lub zarządzającym 
nią, zwiększając przez to możliwości 
wyboru i konkurencję na rzecz 
użytkowników końcowych. Dostęp 
hurtowy jest wyceniany w sposób 
zapewniający gospodarczą rentowność dla 
inwestora, zapobiegający zawężaniu marż 
oraz zapewniający maksymalne 
wykorzystanie przez użytkowników.

Or. en
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Poprawka 138
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rozwój bardzo szybkich sieci 
szerokopasmowych zapewniających 
prędkość przesyłania danych wynoszącą 
100 Mb/s i większą;

a) stymulowanie i generowanie popytu na
sieci szerokopasmowe poprzez 
propagowanie połączeń i 
interoperacyjności krajowych usług 
publicznych on-line oraz dostępu do tego 
rodzaju sieci;

Or. en

Uzasadnienie

Projekty generujące popyt powinny wspierać wprowadzanie sieci szerokopasmowych. W 
związku z tym priorytet należy nadać stworzeniu infrastruktury usług informatycznych w UE;
utworzeniu transeuropejskich sieci szkieletowych o wysokiej przepustowości łączących 
organy administracji publicznej oraz transgranicznemu świadczeniu usług administracji 
elektronicznej; zapewnieniu dostępu do informacji sektora publicznego, w tym dostępu do 
zasobów cyfrowych stanowiących część europejskiego dziedzictwa kulturowego, oraz do 
inteligentnych usług energetycznych. Popyt powinien z kolei stymulować inwestycje we 
wprowadzanie sieci szerokopasmowych.

Poprawka 139
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rozwój bardzo szybkich sieci 
szerokopasmowych zapewniających 
prędkość przesyłania danych wynoszącą 
100 Mb/s i większą;

a) rozwój bardzo szybkich sieci 
szerokopasmowych zapewniających 
prędkość przesyłania danych wynoszącą 
100 Mb/s i większą w obszarach, w 
których istnieje popyt lub przyszły popyt 
jest prognozowany;

Or. en
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Uzasadnienie

Zważywszy na to, że publiczne i prywatne środki finansowe są ograniczone, przed podjęciem 
inwestycji należy przewidzieć przyszły popyt. Zmiany demograficzne i dalsza urbanizacja 
mogłyby sprawić, że inwestycje w infrastrukturę okażą się zbędne, lub zagwarantować tańsze, 
tymczasowe rozwiązania dla niektórych obszarów, jeśli przyszły popyt nie uzasadniałby tych 
rozwiązań.

Poprawka 140
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rozwój bardzo szybkich sieci 
szerokopasmowych zapewniających 
prędkość przesyłania danych wynoszącą 
100 Mb/s i większą;

a) rozwój bardzo szybkich sieci 
szerokopasmowych zapewniających 
prędkość przesyłania danych wynoszącą 
100 Mb/s i większą, z uwzględnieniem 
potencjalnego popytu na bardzo szybki 
internet;

Or. en

Poprawka 141
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rozwój bardzo szybkich sieci 
szerokopasmowych zapewniających 
prędkość przesyłania danych wynoszącą 
100 Mb/s i większą;

a) rozwój sieci szerokopasmowych 
zapewniających prędkość przesyłania 
danych wynoszącą 100 Mb/s i większą, o 
których mowa w celach sektorowych w 
zakresie sieci telekomunikacyjnych, 
określonych w art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (i) 
rozporządzenia (UE) nr xxxx/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”1;
__________________
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1 Dz.U. L (...).

Or. en

Poprawka 142
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rozwój bardzo szybkich sieci 
szerokopasmowych zapewniających 
prędkość przesyłania danych wynoszącą 
100 Mb/s i większą;

a) rozwój bardzo szybkich sieci 
szerokopasmowych zapewniających 
prędkość przesyłania danych wynoszącą 1 
Gb/s i większą;

Or. en

Poprawka 143
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rozwój bardzo szybkich sieci 
szerokopasmowych zapewniających 
prędkość przesyłania danych wynoszącą 
100 Mb/s i większą;

a) rozwój otwartych bardzo szybkich sieci 
szerokopasmowych zapewniających 
prędkość przesyłania danych wynoszącą 
100 Mb/s i większą;

Or. fr

Poprawka 144
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rozwój łączy szerokopasmowych w celu 
połączenia z centralnymi regionami Unii 

b) przyspieszenie rozwoju szybkich i 
bardzo szybkich łączy szerokopasmowych 
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wysp, regionów zamkniętych i 
peryferyjnych oraz zapewnienie tym 
regionom łączności szerokopasmowej 
umożliwiającej osiągnięcie prędkości 
transmisji danych wynoszącej 30 Mb/s lub 
więcej;

oraz zaspokojenie popytu na łączność 
szerokopasmową w celu pokrycia 
istniejącego i rosnącego zapotrzebowania, 
w tym przez małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP);

Or. en

Poprawka 145
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) w przypadku gdy osiągnięcie prędkości 
transmisji danych wynoszącej 100 Mb/s 
jest niemożliwe – rozwój sieci 
szerokopasmowych zapewniających 
największą prędkość przesyłania danych;

Or. en

Poprawka 146
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) rozwój łączy szerokopasmowych w celu 
połączenia z centralnymi regionami Unii 
wysp, regionów zamkniętych i 
peryferyjnych oraz zapewnienie tym 
regionom łączności szerokopasmowej 
umożliwiającej osiągnięcie prędkości 
transmisji danych wynoszącej 30 Mb/s lub 
więcej, z uwzględnieniem potencjalnego 
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popytu na bardzo szybki internet, zgodnie 
z zasadą neutralności technologicznej 
oraz z wykorzystaniem spośród 
dostępnych rodzajów technologii tych 
technologii, które są najlepiej 
dostosowane do osiągnięcia celów;

Or. en

Poprawka 147
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 148
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Poprawka 149
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 150
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Zważywszy na to, że publiczne i prywatne środki finansowe są ograniczone, przed podjęciem 
inwestycji należy przewidzieć przyszły popyt. Zmiany demograficzne i dalsza urbanizacja 
mogłyby sprawić, że inwestycje w infrastrukturę okażą się zbędne, lub zagwarantować tańsze, 
tymczasowe rozwiązania dla niektórych obszarów, jeśli przyszły popyt nie uzasadniałby tych 
rozwiązań.

Poprawka 151
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 152
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) rozwój szybkich łączy 
szerokopasmowych w celu połączenia z 
centralnymi regionami Unii wysp, 
regionów zamkniętych i peryferyjnych 
oraz zapewnienie tym regionom łączności 
szerokopasmowej umożliwiającej 
osiągnięcie prędkości transmisji danych 
wynoszącej 100 Mb/s lub więcej;
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Or. en

Poprawka 153
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wsparcie dla platform usług 
podstawowych w dziedzinie infrastruktury 
usług informatycznych;

c) wsparcie dla platform usług 
podstawowych w dziedzinie infrastruktury 
usług informatycznych oraz rozwijanie 
narzędzi i programów nauczania i uczenia 
się, umożliwiających wszystkim świadome 
i bezpieczne korzystanie z internetu;

Or. fr

Uzasadnienie

Umiejętność korzystania z narzędzi cyfrowych stanie się nieodłącznym elementem kwalifikacji 
wymaganych na rynku pracy. Ponadto wraz z demokratyzacją narzędzi cyfrowych należałoby 
objąć kształtowaniem umiejętności korzystania z narzędzi cyfrowych wszystkich obywateli, 
aby mogli oni świadomie i w pełni bezpiecznie używać tych narzędzi.

Poprawka 154
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) działania umożliwiające osiągnięcie 
synergii i interoperacyjności między 
różnymi projektami będącymi 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w dziedzinie telekomunikacji, między 
projektami będącymi przedmiotem 
wspólnego zainteresowania dotyczącymi 
różnych rodzajów infrastruktury, w tym 
infrastruktury transportowej i 
energetycznej, między projektami 
będącymi przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w dziedzinie 

d) działania umożliwiające osiągnięcie 
skoordynowanych synergii i 
interoperacyjności między różnymi 
projektami będącymi przedmiotem 
wspólnego zainteresowania w dziedzinie 
telekomunikacji, między projektami 
będącymi przedmiotem wspólnego 
zainteresowania dotyczącymi różnych 
rodzajów infrastruktury, w tym 
infrastruktury transportowej i 
energetycznej, między projektami 
będącymi przedmiotem wspólnego 



AM\909449PL.doc 73/149 PE494.476v01-00

PL

telekomunikacji oraz projektami 
wspieranymi z funduszy strukturalnych i z 
Funduszu Spójności, jak również między 
projektami dotyczącymi odpowiedniej 
infrastruktury badawczej.

zainteresowania w dziedzinie 
telekomunikacji oraz projektami 
wspieranymi z funduszy strukturalnych i z 
Funduszu Spójności, jak również między 
projektami dotyczącymi odpowiedniej 
infrastruktury badawczej oraz między 
projektami będącymi przedmiotem 
wspólnego zainteresowania w dziedzinie 
telekomunikacji oraz istniejącej i 
planowanej infrastruktury, w tym 
infrastruktury transportowej i 
energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Priorytetem mającym na celu optymalizację opłacalności powinno być ocenianie i 
proponowanie synergii między projektami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania 
a istniejącą lub zaplanowaną infrastrukturą, które to synergie niekoniecznie podlegają 
zakresowi ogólnych wytycznych dotyczących sieci transeuropejskiej, w tym w dziedzinie 
transportu i energii.

Poprawka 155
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) działania umożliwiające osiągnięcie 
synergii i interoperacyjności między 
różnymi projektami będącymi 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w dziedzinie telekomunikacji, między 
projektami będącymi przedmiotem 
wspólnego zainteresowania dotyczącymi 
różnych rodzajów infrastruktury, w tym 
infrastruktury transportowej i 
energetycznej, między projektami 
będącymi przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w dziedzinie 
telekomunikacji oraz projektami 
wspieranymi z funduszy strukturalnych i z 
Funduszu Spójności, jak również między 

d) działania umożliwiające osiągnięcie 
synergii i interoperacyjności między 
różnymi projektami będącymi 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w dziedzinie telekomunikacji, między 
projektami będącymi przedmiotem 
wspólnego zainteresowania dotyczącymi 
różnych rodzajów infrastruktury takich jak 
inteligentne sieci, między projektami 
będącymi przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w dziedzinie 
telekomunikacji oraz projektami 
wspieranymi z funduszy strukturalnych i z 
Funduszu Spójności oraz innych inicjatyw, 
unikając ich dublowania lub pomijania, 
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projektami dotyczącymi odpowiedniej 
infrastruktury badawczej.

jak również między projektami 
dotyczącymi odpowiedniej infrastruktury 
badawczej.

Or. en

Poprawka 156
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) działania umożliwiające osiągnięcie 
synergii i interoperacyjności między 
różnymi projektami będącymi 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w dziedzinie telekomunikacji, między 
projektami będącymi przedmiotem 
wspólnego zainteresowania dotyczącymi 
różnych rodzajów infrastruktury, w tym 
infrastruktury transportowej i 
energetycznej, między projektami 
będącymi przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w dziedzinie 
telekomunikacji oraz projektami 
wspieranymi z funduszy strukturalnych i z 
Funduszu Spójności, jak również między 
projektami dotyczącymi odpowiedniej 
infrastruktury badawczej.

d) działania umożliwiające osiągnięcie 
synergii i interoperacyjności między 
różnymi projektami będącymi 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w dziedzinie telekomunikacji, 
komplementarności między projektami 
będącymi przedmiotem wspólnego 
zainteresowania dotyczącymi różnych 
rodzajów infrastruktury, w tym 
infrastruktury transportowej i 
energetycznej, między projektami 
będącymi przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w dziedzinie 
telekomunikacji oraz projektami 
wspieranymi z funduszy strukturalnych 
i z Funduszu Spójności oraz innych 
inicjatyw, unikając ich dublowania lub 
pomijania, jak również między projektami 
dotyczącymi odpowiedniej infrastruktury 
badawczej.

Or. en

Poprawka 157
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) działania umożliwiające osiągnięcie 
synergii i interoperacyjności między 
różnymi projektami będącymi 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w dziedzinie telekomunikacji, między 
projektami będącymi przedmiotem 
wspólnego zainteresowania dotyczącymi 
różnych rodzajów infrastruktury, w tym 
infrastruktury transportowej i 
energetycznej, między projektami 
będącymi przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w dziedzinie 
telekomunikacji oraz projektami 
wspieranymi z funduszy strukturalnych i z 
Funduszu Spójności, jak również między 
projektami dotyczącymi odpowiedniej 
infrastruktury badawczej.

d) działania umożliwiające osiągnięcie 
synergii i interoperacyjności między 
różnymi projektami będącymi 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w dziedzinie telekomunikacji, między 
projektami będącymi przedmiotem 
wspólnego zainteresowania dotyczącymi 
różnych rodzajów infrastruktury, w tym 
infrastruktury transportowej i 
energetycznej, między projektami 
będącymi przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w dziedzinie 
telekomunikacji oraz projektami 
wspieranymi z funduszy strukturalnych i z 
Funduszu Spójności, jak również między 
projektami dotyczącymi odpowiedniej 
infrastruktury badawczej, jak również 
działania umożliwiające uniknięcie 
niepotrzebnego powielania obciążenia 
administracyjnego.

Or. en

Poprawka 158
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) działania proponujące najlepszy 
stosunek między najnowocześniejszymi 
technologiami pod względem zdolności 
przepływu danych, bezpieczeństwa 
transmisji, odporności sieci oraz
opłacalności.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby w UE obowiązywały ramy zachęcające podmioty publiczne i prywatne do 
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dążenia do doskonałości na etapie stosowania; ramy te mogą mieć formę tych ogólnych i 
emulacyjnych „wytycznych”.

Poprawka 159
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wpływ na prymat techniczny Europy i 
skutki dla zatrudnienia w państwach 
członkowskich;

Or. fr

Poprawka 160
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) wzrost w sektorze technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w Unii z 
uwzględnieniem jako podstawy 
zapotrzebowania na nowe wyposażenie i 
usługi;

Or. fr

Poprawka 161
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera d c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) działania zwiększające popyt na coraz 
szybszy internet zarówno poprzez 
rozwijanie i świadczenie innowacyjnych i 
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interoperacyjnych usług informatycznych, 
jak i poprzez poprawę dostępności dzięki 
podniesieniu poziomu umiejętności 
korzystania z narzędzi cyfrowych w 
grupach znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji, tak aby wszyscy obywatele Unii 
czerpali korzyści z przedmiotowych 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania.

Or. fr

Poprawka 162
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania określone w 
załączniku przyczyniają się do realizacji 
celów określonych w art. 2.

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania określone w 
załączniku przyczyniają się do realizacji 
celów określonych w art. 2, są 
odpowiedzią na priorytety określone w art. 
3, opierają się na zaawansowanych 
technologiach, które są gotowe do 
wprowadzenia, oraz wykazują europejską 
wartość dodaną.

Or. en

Poprawka 163
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania określone w 
załączniku przyczyniają się do realizacji 
celów określonych w art. 2.

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania określone w 
załączniku przyczyniają się do realizacji 
celów określonych w art. 2 i uwzględniają 
priorytety określone w art. 4.
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Or. fr

Poprawka 164
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania określone w 
załączniku przyczyniają się do realizacji 
celów określonych w art. 2.

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania określone w 
załączniku przyczyniają się do realizacji 
celów określonych w art. 2. Są one spójne 
z projektami realizowanymi przez państwa 
członkowskie.

Or. fr

Poprawka 165
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 166
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie lub inne
podmioty odpowiedzialne za realizację 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania lub 
współuczestniczące w ich realizacji 
podejmują niezbędne środki prawne, 
administracyjne, techniczne i finansowe, 
zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
niniejszego rozporządzenia.

3. Państwa członkowskie lub inne 
podmioty odpowiedzialne za realizację 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania lub 
współuczestniczące w ich realizacji 
podejmują niezbędne środki prawne, 
administracyjne, techniczne i finansowe, 
zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
niniejszego rozporządzenia i, w 
stosownych przypadkach, wytycznymi 
wspólnotowymi w sprawie stosowania 
przepisów dotyczących pomocy państwa 
w odniesieniu do szybkiego wdrażania 
sieci szerokopasmowych. Realizacja musi 
być przede wszystkim oparta na 
kompleksowej ocenie projektu. Ocena 
projektu obejmuje m.in. warunki 
rynkowe, w tym informacje o istniejącej 
infrastrukturze, obowiązki regulacyjne 
promotora projektu, strategie handlowe i 
marketingowe.

Or. en

Poprawka 167
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie lub inne 
podmioty odpowiedzialne za realizację 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania lub 
współuczestniczące w ich realizacji 
podejmują niezbędne środki prawne, 
administracyjne, techniczne i finansowe,
zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
niniejszego rozporządzenia.

3. Państwa członkowskie lub inne 
podmioty, w tym władze lokalne i 
regionalne, odpowiedzialne za realizację 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania lub 
współuczestniczące w ich realizacji 
podejmują niezbędne środki prawne, 
administracyjne, techniczne i finansowe, 
zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
niniejszego rozporządzenia. Wdrożenie 
opiera się na obszernej ocenie projektu 
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obejmującej m.in. warunki rynkowe, w 
tym informacje o istniejącej 
infrastrukturze, obowiązki regulacyjne 
promotora projektu, strategie handlowe i 
marketingowe.

Or. en

Poprawka 168
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie lub inne 
podmioty odpowiedzialne za realizację 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania lub 
współuczestniczące w ich realizacji 
podejmują niezbędne środki prawne, 
administracyjne, techniczne i finansowe, 
zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
niniejszego rozporządzenia.

3. Państwa członkowskie lub inne 
podmioty, w tym władze lokalne i 
regionalne, odpowiedzialne za realizację 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania lub 
współuczestniczące w ich realizacji 
podejmują niezbędne środki prawne, 
administracyjne, techniczne i finansowe, 
zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
niniejszego rozporządzenia.

Or. ro

Poprawka 169
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Projekty objęte finansowaniem 
powinny być wybierane przy zachowaniu 
największej ostrożności i rygoru, by móc 
zapewnić łączność na poziomie 
transeuropejskim, wesprzeć MŚP w 
dostępie do gospodarki cyfrowej i 
zwiększyć spójność społeczną.

Or. pl
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Poprawka 170
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W stosownych przypadkach Unia może 
ułatwiać realizację projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
za pomocą środków regulacyjnych, a także 
poprzez zapewnianie koordynacji, środków 
wsparcia oraz pomocy finansowej w celu 
wdrażania projektów i zachęcania do ich 
wykorzystywania, a także w celu 
stymulowania inwestycji publicznych i 
prywatnych.

4. W stosownych przypadkach Unia może 
ułatwiać realizację projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
za pomocą środków regulacyjnych, a także 
poprzez zapewnianie koordynacji, środków 
wsparcia oraz pomocy finansowej w celu 
wdrażania projektów i zachęcania do ich 
wykorzystywania, a także w celu 
stymulowania inwestycji publicznych i 
prywatnych, w stosownych przypadkach, 
zgodnie z wytycznymi wspólnotowymi w 
sprawie stosowania przepisów dotyczących 
pomocy państwa w odniesieniu do 
szybkiego wdrażania sieci 
szerokopasmowych.

Or. en

Poprawka 171
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W stosownych przypadkach Unia może 
ułatwiać realizację projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
za pomocą środków regulacyjnych, a także 
poprzez zapewnianie koordynacji, środków 
wsparcia oraz pomocy finansowej w celu 
wdrażania projektów i zachęcania do ich 
wykorzystywania, a także w celu 
stymulowania inwestycji publicznych i 
prywatnych.

4. W stosownych przypadkach Unia 
powinna w możliwie najwyższym stopniu 
ułatwiać realizację projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
za pomocą środków regulacyjnych, a także 
poprzez zapewnianie koordynacji, środków 
wsparcia oraz pomocy finansowej w celu 
wdrażania projektów i zachęcania do ich 
wykorzystywania, a także w celu 
stymulowania inwestycji publicznych i 
prywatnych.
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Or. fr

Poprawka 172
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania kwalifikują się 
do wsparcia finansowego ze strony UE na 
warunkach i w ramach instrumentów 
określonych w rozporządzeniu w sprawie 
ustanowienia instrumentu „Łącząc Europę” 
[REF]. Wsparcie finansowe jest udzielane 
zgodnie z właściwymi przepisami i 
procedurami przyjętymi przez Unię oraz 
zgodnie z priorytetami w zakresie 
finansowania, a także w zależności od 
dostępności środków.

5. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania kwalifikują się 
do wsparcia finansowego ze strony UE na 
warunkach i w ramach instrumentów 
określonych w rozporządzeniu w sprawie 
ustanowienia instrumentu „Łącząc Europę” 
[REF]. Wsparcie finansowe jest udzielane 
zgodnie z właściwymi przepisami i 
procedurami przyjętymi przez Unię oraz 
zgodnie z priorytetami w zakresie 
finansowania, a także w zależności od 
dostępności środków. W celu 
sfinansowania projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
Komisja może, na podstawie art. 311 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zaproponować ustanowienie 
zasobów własnych, np. obowiązkowej 
składki wnoszonej przez użytkowników 
transeuropejskich sieci 
telekomunikacyjnych.

Or. fr

Poprawka 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania kwalifikują się 

5. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania kwalifikują się 
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do wsparcia finansowego ze strony UE na 
warunkach i w ramach instrumentów 
określonych w rozporządzeniu w sprawie 
ustanowienia instrumentu „Łącząc Europę” 
[REF]. Wsparcie finansowe jest udzielane 
zgodnie z właściwymi przepisami i 
procedurami przyjętymi przez Unię oraz 
zgodnie z priorytetami w zakresie 
finansowania, a także w zależności od 
dostępności środków.

do wsparcia finansowego ze strony UE na 
warunkach i w ramach instrumentów 
określonych w rozporządzeniu w sprawie 
ustanowienia instrumentu „Łącząc Europę” 
[REF]. Wsparcie finansowe jest udzielane 
zgodnie z właściwymi przepisami i 
procedurami przyjętymi przez Unię oraz 
zgodnie z priorytetami w zakresie 
finansowania, a także w zależności od 
dostępności środków. Komisja Europejska 
powinna opracować sprawozdanie 
okresowe z zakresu wykorzystania 
środków finansowych przez Unię. 

Or. pl

Poprawka 174
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Przy przyznawaniu środków 
finansowych dopilnowuje się, aby zostały 
uwzględnione konkretne potrzeby 
beneficjentów, zwłaszcza poprzez 
zrównoważenie podziału na dotacje i 
innowacyjne instrumenty finansowe.

Or. fr

Poprawka 175
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zmieniających opis projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
określonych w załączniku, dodających do 

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zmieniających opis projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
określonych w załączniku, dodających do 
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załącznika nowe projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
oraz usuwających z załącznika nieaktualne 
projekty będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, zgodnie z ust. 7, 8 i 9 
poniżej oraz zgodnie z art. 8.

załącznika nowe projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
oraz usuwających z załącznika nieaktualne 
projekty będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, zgodnie z ust. 7, 8 i 9 
poniżej oraz zgodnie z art. 8. W każdych 
okolicznościach Parlament Europejski
jest informowany o wszelkich zmianach w 
wykazie projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania.

Or. en

Poprawka 176
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zmieniających opis projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
określonych w załączniku, dodających do 
załącznika nowe projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
oraz usuwających z załącznika nieaktualne 
projekty będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, zgodnie z ust. 7, 8 i 9 
poniżej oraz zgodnie z art. 8.

6. Zgodnie z art. 172 TFUE Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zmieniających opis 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania określonych w 
załączniku, dodających do załącznika nowe 
projekty będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania oraz usuwających z 
załącznika nieaktualne projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, 
zgodnie z ust. 7, 8 i 9 poniżej oraz zgodnie 
z art. 8.

Or. en

Poprawka 177
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nowych osiągnięć techniki i zmian na 
rynku; lub

a) nowych osiągnięć techniki i zmian na 
rynku oraz innowacji; lub

Or. en

Poprawka 178
Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nowych osiągnięć techniki i zmian na 
rynku; lub

a) nowych osiągnięć techniki lub zmian na 
rynku; lub

Or. fr

Poprawka 179
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zmian i wyników projektu będącego w 
trakcie realizacji;

Or. fr

Poprawka 180
Amelia Andersdotter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nowych priorytetów politycznych; lub skreślona
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Or. en

Poprawka 181
Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nowych priorytetów politycznych; lub skreślona

Or. fr

Poprawka 182
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Komisja dopilnowuje, aby 
wprowadzone zmiany nie postawiły 
podmiotów zaangażowanych w realizację 
danego projektu w sytuacji braku 
pewności prawa.

Or. fr

Poprawka 183
Amelia Andersdotter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyczynia się do realizacji celów 
określonych w art. 2;

a) przyczynia się do realizacji celów 
określonych w art. 2 oraz odpowiada 
priorytetom określonym w art. 3;

Or. en
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Poprawka 184
Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyczynia się do realizacji celów 
określonych w art. 2;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. fr

Poprawka 185
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Przyjmując akt delegowany dotyczący 
usunięcia z załącznika nieaktualnego 
projektu będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, Komisja ocenia, czy taki 
projekt nie spełnia już potrzeb określonych 
w ust. 7 lub nie spełnia już kryteriów 
określonych w ust. 8.

9. Przyjmując akt delegowany dotyczący 
usunięcia z załącznika nieaktualnego 
projektu będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, Komisja ocenia, czy taki 
projekt nie spełnia już potrzeb określonych 
w ust. 7 lub nie spełnia już kryteriów 
określonych w ust. 8, oraz informuje 
Parlament Europejski.

Or. en

Poprawka 186
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na podstawie informacji otrzymanych 
na mocy art. 21 rozporządzenia XXX 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę” państwa członkowskie i Komisja 
wymieniają się informacjami na temat 
postępów w realizacji niniejszych 

1. Na podstawie informacji otrzymanych 
na mocy art. 21 rozporządzenia XXX 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę” państwa członkowskie i Komisja 
wymieniają się informacjami na temat 
postępów w realizacji niniejszych 
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wytycznych. wytycznych. Roczne podsumowanie tych 
informacji przekazuje się Parlamentowi 
Europejskiemu.

Or. fr

Poprawka 187
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na podstawie informacji otrzymanych 
na mocy art. 21 rozporządzenia XXX 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę” państwa członkowskie i Komisja 
wymieniają się informacjami na temat 
postępów w realizacji niniejszych 
wytycznych.

1. Na podstawie informacji otrzymanych 
na mocy art. 21 rozporządzenia XXX 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę” państwa członkowskie, Komisja i 
Parlament Europejski wymieniają się 
informacjami na temat postępów w 
realizacji niniejszych wytycznych.

Or. fr

Poprawka 188
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

transeuropejskich sieci 
telekomunikacyjnych.

W szczególności grupa ekspertów pomaga 
Komisji w:
pracach przygotowawczych 
poprzedzających opracowanie rocznego i 
wieloletniego programu pracy oraz w ich 
przeglądzie, o którym mowa odpowiednio 
w art. 17 ust. 1 i w art. 17 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr xxxx/2012 
[rozporządzenie CEF] ustanawiającego 
instrument „Łącząc Europę”, w także w 
działaniach mających na celu ocenę 
wdrożenia programu pracy na poziomie 
finansowym i technicznym oraz w pracach 
przygotowawczych poprzedzających 
opracowanie aktów delegowanych, o 
których mowa w art. 5 ust. 6.
Komisja informuje grupę ekspertów na 
każdym jej posiedzeniu o postępach we 
wdrażaniu programu pracy.

Or. en

Poprawka 189
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 190
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Komisja jest wspomagana przez grupę 
ekspertów, o której mowa w art. 7a i której 
celem jest monitorowanie stosowania 
wytycznych oraz udzielanie wsparcia w 
zakresie planowania krajowych strategii 
dotyczących internetu o wysokiej 
przepustowości, tworzenia map 
infrastruktury i wymiany informacji. Grupa 
ekspertów może rozpatrywać wszelkie inne 
kwestie związane z rozwojem 
transeuropejskich sieci 
telekomunikacyjnych.

Or. fr

Poprawka 191
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W związku z oceną śródokresową i 
oceną ex-post rozporządzenia XXX 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę” i po konsultacji z grupą 
ekspertów, Komisja publikuje 
sprawozdanie na temat postępów w 
realizacji niniejszych wytycznych. 
Sprawozdanie to zostanie przekazane 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 

3. W związku z oceną śródokresową i 
oceną ex-post rozporządzenia XXX 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę” i po konsultacji z Komitetem ds. 
Łączności, Komisja publikuje 
sprawozdanie na temat postępów w 
realizacji niniejszych wytycznych. 
Sprawozdanie to zostanie przekazane 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
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Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów.

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów.

Or. en

Poprawka 192
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W sprawozdaniu takim przedstawia się 
ocenę:
a) postępów w zakresie przygotowania, 
budowy i oddania do użytku projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania oraz ewentualnych 
opóźnień i innych napotkanych trudności;
b) środków zaangażowanych 
i wypłaconych przez Unię na rzecz 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania zgodnie 
z przepisami rozporządzenia (UE) nr 
xxxx/2012 Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającego instrument 
„Łącząc Europę” w zestawieniu z łączną 
wartością finansowanych projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania;

Or. en

Poprawka 193
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 194
András Gyürk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja utworzy łatwo dostępną dla 
opinii publicznej platformę dotyczącą 
przejrzystości. Na platformie 
prezentowane będą następujące 
informacje:
a) ogólne, aktualizowane na bieżąco 
informacje, w tym informacje na temat 
obszarów dotkniętych, dotyczące każdego 
z projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania;
b) plan realizacji każdego z projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania.

Or. en

Poprawka 195
Catherine Trautmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Grupa ekspertów

1. Na mocy niniejszego rozporządzenia 
ustanawia się grupę ekspertów, mającą na 
celu udzielanie Komisji i Europejskiemu 
Bankowi Inwestycyjnemu (EBI) pomocy 
w rozpatrywaniu projektów.
2. W skład grupy ekspertów wchodzą 
członkowie Komitetu ds. Łączności oraz 
niezależni eksperci zaproponowani przez 
Komisję zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 8 niniejszego rozporządzenia.
3. Grupa ekspertów podejmuje 
zorganizowaną współpracę z 
zainteresowanymi stronami 
zaangażowanymi w planowanie i 
rozwijanie sieci i usług 
telekomunikacyjnych oraz zarządzanie 
nimi, do których należą między innymi 
władze lokalne i regionalne, krajowe 
organy regulacyjne i Organ Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(BEREC), dostawcy usług internetowych, 
operatorzy sieci publicznych, dostawcy 
wyposażenia.
4. Komisja i EBI w możliwie najwyższym 
stopniu uwzględniają uwagi grupy 
ekspertów i publicznie uzasadniają 
przypadki, w których uwagi te nie zostały 
wzięte pod uwagę.

Or. fr

Poprawka 196
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Komisja sporządza sprawozdanie 
dotyczące przekazania uprawnień nie 
później niż dziewięć miesięcy przed 
końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba 
że Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.

Or. ro

Poprawka 197
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 5 ust. 6 wchodzi w życie tylko pod 
warunkiem, że w okresie dwóch miesięcy 
licząc od daty powiadomienia o tym akcie 
Parlamentu Europejskiego i Rady ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie zgłoszą 
wobec niego sprzeciwu, lub pod 
warunkiem, że przed upływem tego 
terminu zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformują Komisję, że nie 
zamierzają zgłaszać sprzeciwu. Z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady termin ten jest przedłużany o dwa 
miesiące.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 5 ust. 6 wchodzi w życie tylko pod 
warunkiem, że w okresie czterech miesięcy 
licząc od daty powiadomienia o tym akcie 
Parlamentu Europejskiego i Rady ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie zgłoszą 
wobec niego sprzeciwu, lub pod 
warunkiem, że przed upływem tego 
terminu zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformują Komisję, że nie 
zamierzają zgłaszać sprzeciwu. Z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady termin ten jest przedłużany o dwa 
miesiące.

Or. en
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Poprawka 198
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania jest usunięcie 
ograniczeń, które utrudniają dokończenie 
procesu tworzenia jednolitego rynku 
cyfrowego, co ma nastąpić poprzez 
zapewnienie dostępu do sieci oraz dostępu, 
w tym także w kontekście 
transgranicznym, do infrastruktury 
publicznych usług informatycznych.

Celem projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania jest usunięcie 
ograniczeń, które utrudniają dokończenie 
procesu tworzenia jednolitego rynku 
cyfrowego, co ma nastąpić poprzez 
zapewnienie dostępu do sieci oraz dostępu, 
w tym także w kontekście 
transgranicznym, do infrastruktury 
publicznych usług informatycznych. Celem 
tych projektów jest także zapewnienie 
obywatelom na całym terytorium Unii 
równych szans w zakresie dostępu do 
infrastruktury usług informatycznych po 
właściwej cenie.

Or. fr

Poprawka 199
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania jest usunięcie 
ograniczeń, które utrudniają dokończenie 
procesu tworzenia jednolitego rynku 
cyfrowego, co ma nastąpić poprzez 
zapewnienie dostępu do sieci oraz dostępu, 
w tym także w kontekście 
transgranicznym, do infrastruktury 
publicznych usług informatycznych.

Celem projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania jest usunięcie 
ograniczeń, które utrudniają dokończenie 
procesu tworzenia jednolitego rynku 
cyfrowego, co ma nastąpić poprzez 
zapewnienie dostępu do sieci oraz dostępu, 
w tym także w kontekście 
transgranicznym, do infrastruktury 
publicznych usług informatycznych, a tym 
samym stymulowanie popytu.

Or. en
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Poprawka 200
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 201
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wprowadzenie i usprawnienie 
transeuropejskich sieci 
telekomunikacyjnych (sieci 
szerokopasmowych i infrastruktury usług 
informatycznych) przyczyni się do 

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

pobudzenia wzrostu gospodarczego, 
zwiększenia zatrudnienia, promowania 
nowych inwestycji i utworzenia 
dynamicznego jednolitego rynku 
cyfrowego. Zapewni ono zwłaszcza 
szybszy dostęp do internetu, podniesie –
dzięki rozwiązaniom informatycznym –
jakość codziennego życia obywateli, w tym 
dzieci i młodzieży, przedsiębiorstw i 
administracji rządowych, umożliwi 
zwiększenie interoperacyjności i ułatwi 
zbliżenie lub dostosowanie się do 
powszechnie uzgodnionych norm.

Or. en

Poprawka 202
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 203
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 1 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Innowacyjne zarządzanie, tworzenie 
map i świadczenie usług. Środki pomocy 
technicznej, jeżeli są konieczne do celów 
wdrażania i zarządzania, obejmują 
planowanie projektów i inwestycji oraz 
studia wykonalności mające na celu 
uzupełnienie działań inwestycyjnych i 
instrumentów finansowych. Tworzenie 
map paneuropejskiej infrastruktury 
szerokopasmowej obejmować będzie 
szczegółowe pomiary i sporządzanie 
dokumentacji dla poszczególnych 
obiektów, a także umożliwi analizę praw 
dostępu i ocenę możliwości modernizacji 
istniejących obiektów itd. Należy przy tym 
zachować zgodność z przepisami 
dyrektywy 2007/2/WE (dyrektywa 
INSPIRE) oraz z powiązanymi działaniami 
normalizacyjnymi. Środki pomocy 
technicznej mogą również zostać 
wykorzystane na rzecz powielania udanych 
modeli inwestycyjnych i wdrożeniowych.

a) Innowacyjne zarządzanie, tworzenie 
map i świadczenie usług. Środki pomocy 
technicznej, jeżeli są konieczne do celów 
wdrażania i zarządzania, obejmują 
planowanie projektów i inwestycji oraz 
studia wykonalności mające na celu 
uzupełnienie działań inwestycyjnych i 
instrumentów finansowych. Tworzenie 
map paneuropejskiej infrastruktury 
szerokopasmowej obejmować będzie 
szczegółowe pomiary i sporządzanie 
dokumentacji dla poszczególnych 
obiektów, a także umożliwi analizę praw 
dostępu i ocenę możliwości modernizacji 
istniejących obiektów itd. Działania te 
mogą opierać się na art. 12 ust. 4 
dyrektywy 2002/21/WE (wspólne ramy 
regulacyjne sieci i usług łączności 
elektronicznej) i muszą być zgodne z 
przepisami dyrektywy 2007/2/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
14 marca 2007 r. ustanawiającej 
infrastrukturę informacji przestrzennej we 
Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) oraz 
z powiązanymi działaniami 
normalizacyjnymi. Środki pomocy 
technicznej mogą również zostać 
wykorzystane na rzecz powielania udanych 
modeli inwestycyjnych i wdrożeniowych.

Or. fr

Poprawka 204
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Innowacyjne zarządzanie, tworzenie 
map i świadczenie usług. Środki pomocy 
technicznej, jeżeli są konieczne do celów 
wdrażania i zarządzania, obejmują 
planowanie projektów i inwestycji oraz 
studia wykonalności mające na celu 
uzupełnienie działań inwestycyjnych i 
instrumentów finansowych. Tworzenie 
map paneuropejskiej infrastruktury 
szerokopasmowej obejmować będzie 
szczegółowe pomiary i sporządzanie 
dokumentacji dla poszczególnych 
obiektów, a także umożliwi analizę praw 
dostępu i ocenę możliwości modernizacji 
istniejących obiektów itd. Należy przy tym 
zachować zgodność z przepisami 
dyrektywy 2007/2/WE (dyrektywa 
INSPIRE) oraz z powiązanymi działaniami 
normalizacyjnymi. Środki pomocy 
technicznej mogą również zostać 
wykorzystane na rzecz powielania udanych 
modeli inwestycyjnych i wdrożeniowych.

a) Innowacyjne zarządzanie, tworzenie 
map i świadczenie usług. Środki pomocy 
technicznej, jeżeli są konieczne do celów 
wdrażania i zarządzania, obejmują 
planowanie projektów i inwestycji oraz 
studia wykonalności mające na celu 
uzupełnienie działań inwestycyjnych i 
instrumentów finansowych. Tworzenie 
map paneuropejskiej infrastruktury 
szerokopasmowej łącznie z mapami 
istniejącej i planowanej infrastruktury, w 
tym infrastruktury transportowej i 
energetycznej, obejmować będzie 
szczegółowe pomiary i sporządzanie 
dokumentacji dla poszczególnych 
obiektów, a także umożliwi analizę praw 
dostępu i ocenę możliwości modernizacji 
istniejących obiektów itd. Należy przy tym 
zachować zgodność z przepisami 
dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 
2007 r. ustanawiającej infrastrukturę 
informacji przestrzennej we Wspólnocie 
Europejskiej (dyrektywa INSPIRE) oraz z 
powiązanymi działaniami 
normalizacyjnymi. Środki pomocy 
technicznej mogą również zostać 
wykorzystane na rzecz powielania udanych 
modeli inwestycyjnych i wdrożeniowych.

Or. en

Poprawka 205
Amelia Andersdotter, Claude Turmes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 1 – litera a) – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania te mogą również obejmować 
uodparnianie na klimat, aby ocenić ryzyko 
związane z klimatem, oraz zapewnienie 

Działania te powinny również obejmować 
uodparnianie na klimat, aby ocenić ryzyko 
związane z klimatem, oraz zapewnienie 
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odporności infrastruktury na klęski 
żywiołowe, zgodnie z odpowiednimi 
wymogami określonymi w przepisach UE 
lub w ustawodawstwie krajowym.

odporności infrastruktury na klęski 
żywiołowe, zgodnie z odpowiednimi 
wymogami określonymi w przepisach UE 
lub w ustawodawstwie krajowym.

Or. en

Poprawka 206
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Działania wspierające i inne środki 
wsparcia technicznego. Działania te są 
potrzebne do przygotowania i wspierania 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania lub do 
przyspieszenia ich realizacji. W dziedzinie 
usług informatycznych działania 
wspierające stymulują i wspierają 
korzystanie z nowej infrastruktury usług 
informatycznych, która może okazać się 
niezbędna lub przydatna ze względu na 
postępy techniki, zmiany na stosownych 
rynkach oraz nowe priorytety polityczne.

b) Działania wspierające i inne środki 
wsparcia technicznego. Działania te są 
potrzebne do przygotowania i wspierania 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania lub do 
przyspieszenia ich realizacji. Mogą one 
obejmować techniczną i finansową pomoc 
inżynierską, która ułatwia przygotowanie 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania w celu 
uzyskania wsparcia finansowego na 
rynku lub zgodnie z przepisami 
rozporządzenia (UE) nr xxxx/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”. W dziedzinie usług 
informatycznych działania wspierające 
stymulują i wspierają korzystanie z nowej 
infrastruktury usług informatycznych, 
która może okazać się niezbędna lub 
przydatna ze względu na postępy techniki, 
zmiany na stosownych rynkach oraz nowe 
priorytety polityczne.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapewnienie tego, że Komisja przeznacza dostateczne środki na 
pomoc administracyjną oraz na wsparcie w formie inżynierii finansowej na rzecz państw 
członkowskich w celu ułatwienia wdrażania tego nowego mechanizmu.
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Poprawka 207
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inwestycje w infrastrukturę 
szerokopasmową podejmowane są głównie 
przez inwestorów prywatnych i oczekuje 
się, że sytuacja ta się nie zmieni. 
Realizacja celów określonych w agendzie 
cyfrowej będzie jednak wymagała 
inwestycji w obszarach, w przypadku 
których nie ma wyraźnego uzasadnienia 
ekonomicznego lub w przypadku których 
uzasadnienie takie musi zostać 
wzmocnione w ramach czasowych 
przewidzianych na realizację celów. Na 
podstawie możliwych inwestycji wyróżnić 
można następujące obszary:

Inwestycje w infrastrukturę 
szerokopasmową podejmowane są głównie 
przez inwestorów prywatnych i oczekuje 
się, że sytuacja ta się nie zmieni. Unijne 
wsparcie finansowe powinno być 
ukierunkowane na obszary, w przypadku 
których inicjatywy komercyjne w innym 
razie nie zaspokoiłyby obecnego lub 
oczekiwanego popytu, w celu udzielenia 
pomocy w realizacji celów agendy
cyfrowej. Na podstawie możliwych 
inwestycji wyróżnić można następujące 
obszary:

Or. en

Poprawka 208
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inwestycje w infrastrukturę 
szerokopasmową podejmowane są głównie 
przez inwestorów prywatnych i oczekuje 
się, że sytuacja ta się nie zmieni. Realizacja 
celów określonych w agendzie cyfrowej 
będzie jednak wymagała inwestycji w 
obszarach, w przypadku których nie ma 
wyraźnego uzasadnienia ekonomicznego 
lub w przypadku których uzasadnienie 
takie musi zostać wzmocnione w ramach 
czasowych przewidzianych na realizację 
celów. Na podstawie możliwych inwestycji 
wyróżnić można następujące obszary:

Inwestycje w infrastrukturę 
szerokopasmową podejmowane są głównie 
przez inwestorów prywatnych i oczekuje 
się, że sytuacja ta się nie zmieni. Realizacja 
celów określonych w agendzie cyfrowej 
będzie jednak wymagała inwestycji w 
obszarach, w przypadku których nie ma 
wyraźnego uzasadnienia ekonomicznego 
lub w przypadku których uzasadnienie 
takie musi zostać wzmocnione w ramach 
czasowych przewidzianych na realizację 
celów. Na podstawie możliwych 
inwestycji, mając na uwadze, że 
ostateczny wpływ na określenie wsparcie 
dla projektu rozbudowy będą miały realia 



PE494.476v01-00 102/149 AM\909449PL.doc

PL

geograficzne danego obszaru, wyróżnić 
można następujące obszary:

Or. fr

Poprawka 209
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inwestycje w infrastrukturę 
szerokopasmową podejmowane są głównie 
przez inwestorów prywatnych i oczekuje 
się, że sytuacja ta się nie zmieni. Realizacja 
celów określonych w agendzie cyfrowej 
będzie jednak wymagała inwestycji w 
obszarach, w przypadku których nie ma 
wyraźnego uzasadnienia ekonomicznego 
lub w przypadku których uzasadnienie 
takie musi zostać wzmocnione w ramach 
czasowych przewidzianych na realizację 
celów. Na podstawie możliwych inwestycji 
wyróżnić można następujące obszary:

Inwestycje w infrastrukturę 
szerokopasmową podejmowane są głównie 
przez inwestorów prywatnych i oczekuje 
się, że sytuacja ta się nie zmieni. Realizacja 
celów określonych w agendzie cyfrowej 
będzie jednak wymagała inwestycji w 
obszarach, w przypadku których nie ma 
wyraźnego uzasadnienia ekonomicznego 
lub w przypadku których uzasadnienie 
takie musi zostać wzmocnione w ramach 
czasowych przewidzianych na realizację 
celów lub w przypadku nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu rynku. Na podstawie 
możliwych inwestycji wyróżnić można 
następujące obszary:

Or. en

Poprawka 210
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Inwestycje w infrastrukturę 
szerokopasmową podejmowane były 
dotychczas, od czasu liberalizacji rynku 
telekomunikacyjnego, głównie przez 
inwestorów prywatnych i oczekuje się, że 
sytuacja ta się nie zmieni. Realizacja celów 
określonych w agendzie cyfrowej będzie 
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wyraźnego uzasadnienia ekonomicznego 
lub w przypadku których uzasadnienie 
takie musi zostać wzmocnione w ramach 
czasowych przewidzianych na realizację 
celów. Na podstawie możliwych inwestycji 
wyróżnić można następujące obszary:

jednak wymagała inwestycji w obszarach, 
w przypadku których nie ma wyraźnego 
uzasadnienia ekonomicznego lub w 
przypadku których uzasadnienie takie musi 
zostać wzmocnione w ramach czasowych 
przewidzianych na realizację celów. Na 
podstawie możliwych inwestycji wyróżnić 
można następujące obszary:

Or. fr

Poprawka 211
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inwestycje w infrastrukturę 
szerokopasmową podejmowane są głównie 
przez inwestorów prywatnych i oczekuje 
się, że sytuacja ta się nie zmieni. Realizacja 
celów określonych w agendzie cyfrowej 
będzie jednak wymagała inwestycji w 
obszarach, w przypadku których nie ma 
wyraźnego uzasadnienia ekonomicznego 
lub w przypadku których uzasadnienie 
takie musi zostać wzmocnione w ramach 
czasowych przewidzianych na realizację 
celów. Na podstawie możliwych inwestycji 
wyróżnić można następujące obszary:

Inwestycje w infrastrukturę 
szerokopasmową podejmowane są głównie 
przez inwestorów prywatnych i oczekuje 
się, że sytuacja ta się nie zmieni. Realizacja 
celów określonych w agendzie cyfrowej 
może jednak wymagać inwestycji w 
obszarach, w przypadku których nie ma 
wyraźnego uzasadnienia ekonomicznego 
lub w przypadku których uzasadnienie 
takie musi zostać wzmocnione w ramach 
czasowych przewidzianych na realizację 
celów. Na podstawie możliwych inwestycji 
wyróżnić można następujące obszary:

Or. en

Poprawka 212
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 213
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary wiejskie i o niskiej gęstości 
zaludnienia posiadają na ogół łącza o 
niskiej przepustowości, a w niektórych 
przypadkach w ogóle nie mają dostępu 
szerokopasmowego. Na obszarach tego 
rodzaju zapewnienie opłacalności 
ekonomicznej inwestycji i realizacja celów 
określonych w Europejskiej agendzie 
cyfrowej przed 2020 r. są mało 
prawdopodobne. Inwestycje na tych 
obszarach wymagają większego wsparcia 
finansowego, udzielanego w formie 

Obszary wiejskie, o niskiej gęstości 
zaludnienia i obszary, które cierpią na 
skutek poważnych i trwałych 
niekorzystnych warunków przyrodniczych 
lub demograficznych, takie jak wysunięte 
najbardziej na północ regiony o bardzo 
małej gęstości zaludnienia oraz regiony 
wyspiarskie, transgraniczne i górskie 
posiadają na ogół łącza o niskiej 
przepustowości, a w niektórych 
przypadkach w ogóle nie mają dostępu 
szerokopasmowego. Na obszarach tego 
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dotacji, ewentualnie powiązanych z 
instrumentami finansowymi. Obszary takie 
obejmują regiony oddalone i słabo 
zaludnione, w przypadku których albo 
koszty inwestycji są bardzo wysokie, albo 
dochody są niskie. Wsparcie w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” udzielane 
tym obszarom będzie prawdopodobnie 
stanowić uzupełnienie środków dostępnych 
w ramach Funduszu Spójności, środków 
przeznaczonych na rozwój obszarów 
wiejskich i innych rodzajów 
bezpośredniego wsparcia publicznego.

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

Or. fr

Poprawka 214
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary wiejskie i o niskiej gęstości 
zaludnienia posiadają na ogół łącza o 
niskiej przepustowości, a w niektórych 
przypadkach w ogóle nie mają dostępu 
szerokopasmowego. Na obszarach tego 
rodzaju zapewnienie opłacalności 
ekonomicznej inwestycji i realizacja celów 
określonych w Europejskiej agendzie 
cyfrowej przed 2020 r. są mało 
prawdopodobne. Inwestycje na tych 
obszarach wymagają większego wsparcia 
finansowego, udzielanego w formie 
dotacji, ewentualnie powiązanych z 
instrumentami finansowymi. Obszary takie 
obejmują regiony oddalone i słabo 

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

oddalone i słabo zaludnione, w przypadku 
których albo koszty inwestycji są bardzo 
wysokie, albo dochody są niskie. Wsparcie 
w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 
udzielane tym obszarom będzie 
prawdopodobnie stanowić uzupełnienie 
środków dostępnych w ramach Funduszu 
Spójności, środków przeznaczonych na 
rozwój obszarów wiejskich i innych 
rodzajów bezpośredniego wsparcia 
publicznego.

Or. ro

Poprawka 215
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 216
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary o wysokiej gęstości zaludnienia / 
obszary miejskie – z wyjątkiem niektórych 
regionów o niskich dochodach – posiadają 
zazwyczaj duży wybór łączy o średniej lub 
wysokiej przepustowości, które na ogół 
dostępne są w ramach konkurencyjnych 
ofert operatorów kablowych i 
telekomunikacyjnych. Jednak ze względu 
na tę stosunkowo zadowalającą sytuację 
zachęty rynkowe do inwestowania w sieci 
o wysokiej przepustowości, takie jak np. 
światłowód do domu, są ograniczone. W 
związku z powyższym wsparcie finansowe 
może również zostać przyznane na 
potrzeby inwestycji na obszarach o dużej 
gęstości zaludnienia, które nie przyciągają 
wystarczających inwestycji pomimo 
korzyści społecznych, jakie można by 
dzięki takim inwestycjom osiągnąć, pod 
warunkiem, że decyzja o przyznaniu 
wsparcia jest w pełni zgodna z art. 101, 
102 i 106 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, jak również, w 
stosownych przypadkach, z wytycznymi 
wspólnotowymi w sprawie stosowania 
przepisów dotyczących pomocy państwa w 
odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci 
szerokopasmowych.

Obszary o wysokiej gęstości zaludnienia / 
obszary miejskie – z wyjątkiem niektórych 
regionów o niskich dochodach – posiadają 
zazwyczaj duży wybór łączy o średniej lub 
wysokiej przepustowości, które na ogół 
dostępne są w ramach konkurencyjnych 
ofert operatorów kablowych i 
telekomunikacyjnych.

Or. fr

Poprawka 217
András Gyürk
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary o wysokiej gęstości zaludnienia / 
obszary miejskie – z wyjątkiem niektórych 
regionów o niskich dochodach – posiadają 
zazwyczaj duży wybór łączy o średniej lub 
wysokiej przepustowości, które na ogół 
dostępne są w ramach konkurencyjnych 
ofert operatorów kablowych i 
telekomunikacyjnych. Jednak ze względu 
na tę stosunkowo zadowalającą sytuację 
zachęty rynkowe do inwestowania w sieci 
o wysokiej przepustowości, takie jak np. 
światłowód do domu, są ograniczone. W 
związku z powyższym wsparcie finansowe 
może również zostać przyznane na 
potrzeby inwestycji na obszarach o dużej 
gęstości zaludnienia, które nie przyciągają 
wystarczających inwestycji pomimo 
korzyści społecznych, jakie można by 
dzięki takim inwestycjom osiągnąć, pod 
warunkiem, że decyzja o przyznaniu 
wsparcia jest w pełni zgodna z art. 101, 
102 i 106 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, jak również, w 
stosownych przypadkach, z wytycznymi 
wspólnotowymi w sprawie stosowania 
przepisów dotyczących pomocy państwa w 
odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci 
szerokopasmowych.

Obszary o wysokiej gęstości zaludnienia / 
obszary miejskie – z wyjątkiem niektórych 
regionów o niskich dochodach – posiadają 
zazwyczaj duży wybór łączy o średniej lub 
wysokiej przepustowości, które na ogół 
dostępne są w ramach konkurencyjnych 
ofert operatorów kablowych i 
telekomunikacyjnych.

Or. en

Poprawka 218
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary o wysokiej gęstości zaludnienia / Obszary o wysokiej gęstości zaludnienia / 
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obszary miejskie – z wyjątkiem niektórych 
regionów o niskich dochodach – posiadają 
zazwyczaj duży wybór łączy o średniej lub 
wysokiej przepustowości, które na ogół 
dostępne są w ramach konkurencyjnych 
ofert operatorów kablowych i 
telekomunikacyjnych. Jednak ze względu 
na tę stosunkowo zadowalającą sytuację 
zachęty rynkowe do inwestowania w sieci 
o wysokiej przepustowości, takie jak np. 
światłowód do domu, są ograniczone. W 
związku z powyższym wsparcie finansowe 
może również zostać przyznane na 
potrzeby inwestycji na obszarach o dużej 
gęstości zaludnienia, które nie przyciągają 
wystarczających inwestycji pomimo 
korzyści społecznych, jakie można by 
dzięki takim inwestycjom osiągnąć, pod 
warunkiem, że decyzja o przyznaniu 
wsparcia jest w pełni zgodna z art. 101, 
102 i 106 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, jak również, w stosownych 
przypadkach, z wytycznymi 
wspólnotowymi w sprawie stosowania 
przepisów dotyczących pomocy państwa w 
odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci 
szerokopasmowych.

obszary miejskie – z wyjątkiem niektórych 
regionów o niskich dochodach – posiadają 
zazwyczaj duży wybór łączy o średniej lub 
wysokiej przepustowości, które na ogół 
dostępne są w ramach konkurencyjnych 
ofert operatorów kablowych i 
telekomunikacyjnych. Jednak ze względu 
na tę stosunkowo zadowalającą sytuację 
zachęty rynkowe do inwestowania w sieci 
o wysokiej przepustowości, takie jak np. 
światłowód do domu, są ograniczone. W 
kilku przypadkach wdrożono publiczne, 
miejskie sieci światłowodowe, które nadal 
są rzadko używane oraz niedostępne dla 
przedsiębiorstw prywatnych. W związku z 
powyższym wsparcie finansowe może 
również zostać przyznane na potrzeby 
inwestycji na obszarach o dużej gęstości 
zaludnienia, które nie przyciągają 
wystarczających inwestycji pomimo 
korzyści społecznych, jakie można by 
dzięki takim inwestycjom osiągnąć, pod 
warunkiem, że decyzja o przyznaniu 
wsparcia jest w pełni zgodna z art. 101, 
102 i 106 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, jak również, w stosownych 
przypadkach, z wytycznymi 
wspólnotowymi w sprawie stosowania 
przepisów dotyczących pomocy państwa w 
odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci 
szerokopasmowych.

Or. en

Poprawka 219
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary o wysokiej gęstości zaludnienia / 
obszary miejskie – z wyjątkiem niektórych 
regionów o niskich dochodach – posiadają 
zazwyczaj duży wybór łączy o średniej lub 

Obszary o wysokiej gęstości zaludnienia / 
obszary miejskie – z wyjątkiem niektórych 
regionów o niskich dochodach – posiadają 
zazwyczaj duży wybór łączy o średniej lub 
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wysokiej przepustowości, które na ogół 
dostępne są w ramach konkurencyjnych 
ofert operatorów kablowych i 
telekomunikacyjnych. Jednak ze względu 
na tę stosunkowo zadowalającą sytuację 
zachęty rynkowe do inwestowania w sieci 
o wysokiej przepustowości, takie jak np. 
światłowód do domu, są ograniczone. W 
związku z powyższym wsparcie finansowe 
może również zostać przyznane na 
potrzeby inwestycji na obszarach o dużej 
gęstości zaludnienia, które nie przyciągają 
wystarczających inwestycji pomimo 
korzyści społecznych, jakie można by 
dzięki takim inwestycjom osiągnąć, pod 
warunkiem, że decyzja o przyznaniu 
wsparcia jest w pełni zgodna z art. 101, 
102 i 106 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, jak również, w stosownych 
przypadkach, z wytycznymi 
wspólnotowymi w sprawie stosowania 
przepisów dotyczących pomocy państwa w 
odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci 
szerokopasmowych.

wysokiej przepustowości, które na ogół 
dostępne są w ramach konkurencyjnych 
ofert operatorów kablowych i 
telekomunikacyjnych. Jednak ze względu 
na tę stosunkowo zadowalającą sytuację 
zachęty rynkowe do inwestowania w sieci 
o wysokiej przepustowości, takie jak np. 
światłowód do domu, są ograniczone. W 
związku z powyższym wsparcie finansowe 
może również zostać przyznane na 
potrzeby inwestycji na obszarach o dużej 
gęstości zaludnienia, które nie przyciągają 
wystarczających inwestycji pomimo 
korzyści społecznych, jakie można by 
dzięki takim inwestycjom osiągnąć, pod 
warunkiem, że decyzja o przyznaniu 
wsparcia jest w pełni zgodna z art. 101, 
102 i 106 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz nie prowadzi do 
zakłóceń na rynku i nie wypiera inwestycji 
prywatnych, jak również, w stosownych 
przypadkach, z wytycznymi 
wspólnotowymi w sprawie stosowania 
przepisów dotyczących pomocy państwa w 
odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci 
szerokopasmowych.

Or. en

Poprawka 220
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary o wysokiej gęstości zaludnienia / 
obszary miejskie – z wyjątkiem niektórych 
regionów o niskich dochodach – posiadają 
zazwyczaj duży wybór łączy o średniej lub 
wysokiej przepustowości, które na ogół 
dostępne są w ramach konkurencyjnych 
ofert operatorów kablowych i 
telekomunikacyjnych. Jednak ze względu 
na tę stosunkowo zadowalającą sytuację 

Obszary o wysokiej gęstości zaludnienia / 
obszary miejskie – z wyjątkiem niektórych 
regionów o niskich dochodach – posiadają 
zazwyczaj duży wybór łączy o średniej lub 
wysokiej przepustowości, które na ogół 
dostępne są w ramach konkurencyjnych 
ofert operatorów kablowych i 
telekomunikacyjnych. Jednak ze względu 
na tę stosunkowo zadowalającą sytuację 
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zachęty rynkowe do inwestowania w sieci 
o wysokiej przepustowości, takie jak np. 
światłowód do domu, są ograniczone. W 
związku z powyższym wsparcie finansowe 
może również zostać przyznane na 
potrzeby inwestycji na obszarach o dużej 
gęstości zaludnienia, które nie przyciągają 
wystarczających inwestycji pomimo 
korzyści społecznych, jakie można by 
dzięki takim inwestycjom osiągnąć, pod 
warunkiem, że decyzja o przyznaniu 
wsparcia jest w pełni zgodna z art. 101, 
102 i 106 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, jak również, w stosownych 
przypadkach, z wytycznymi 
wspólnotowymi w sprawie stosowania 
przepisów dotyczących pomocy państwa w 
odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci 
szerokopasmowych.

zachęty rynkowe do inwestowania w sieci 
o wysokiej przepustowości, takie jak np. 
światłowód do domu, są ograniczone. W 
związku z powyższym wykorzystanie 
instrumentów finansowych można 
również przewidzieć dla inwestycji na 
obszarach o dużej gęstości zaludnienia, 
które nie przyciągają wystarczających 
inwestycji pomimo korzyści społecznych, 
jakie można by dzięki takim inwestycjom 
osiągnąć, pod warunkiem, że decyzja o 
przyznaniu wsparcia jest w pełni zgodna z 
art. 101, 102 i 106 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak 
również, w stosownych przypadkach, z 
wytycznymi wspólnotowymi w sprawie 
stosowania przepisów dotyczących 
pomocy państwa w odniesieniu do 
szybkiego wdrażania sieci 
szerokopasmowych.

Or. en

Poprawka 221
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary o wysokiej gęstości zaludnienia / 
obszary miejskie – z wyjątkiem niektórych 
regionów o niskich dochodach – posiadają 
zazwyczaj duży wybór łączy o średniej lub 
wysokiej przepustowości, które na ogół 
dostępne są w ramach konkurencyjnych 
ofert operatorów kablowych i 
telekomunikacyjnych. Jednak ze względu 
na tę stosunkowo zadowalającą sytuację 
zachęty rynkowe do inwestowania w sieci 
o wysokiej przepustowości, takie jak np. 
światłowód do domu, są ograniczone. W 
związku z powyższym wsparcie finansowe 
może również zostać przyznane na 
potrzeby inwestycji na obszarach o dużej 
gęstości zaludnienia, które nie przyciągają 
wystarczających inwestycji pomimo 

Obszary o wysokiej gęstości zaludnienia / 
obszary miejskie – z wyjątkiem niektórych 
regionów o niskich dochodach – posiadają 
zazwyczaj duży wybór łączy o średniej lub 
wysokiej przepustowości, które na ogół 
dostępne są w ramach konkurencyjnych 
ofert operatorów kablowych i 
telekomunikacyjnych. Jednak ze względu 
na tę stosunkowo zadowalającą sytuację 
zachęty rynkowe do inwestowania w sieci 
o wysokiej przepustowości, takie jak np. 
światłowód do domu, są ograniczone. W 
związku z powyższym wsparcie finansowe 
może również zostać przyznane na 
potrzeby inwestycji na obszarach o dużej 
gęstości zaludnienia, które nie przyciągają 
wystarczających inwestycji pomimo 
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korzyści społecznych, jakie można by 
dzięki takim inwestycjom osiągnąć, pod 
warunkiem, że decyzja o przyznaniu 
wsparcia jest w pełni zgodna z art. 101, 
102 i 106 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, jak również, w stosownych 
przypadkach, z wytycznymi 
wspólnotowymi w sprawie stosowania 
przepisów dotyczących pomocy państwa w 
odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci 
szerokopasmowych.

korzyści społecznych, jakie można by 
dzięki takim inwestycjom osiągnąć, pod 
warunkiem, że decyzja o przyznaniu 
wsparcia jest w pełni zgodna z art. 101, 
102 i 106 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, jak również, w stosownych 
przypadkach, z wytycznymi 
wspólnotowymi w sprawie stosowania 
przepisów dotyczących pomocy państwa w 
odniesieniu do szybkiego wdrażania 
otwartych sieci szerokopasmowych.

Or. fr

Poprawka 222
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W mniej rozwiniętych regionach pomoc na 
wdrażanie sieci szerokopasmowych należy 
zapewniać przede wszystkim w ramach 
instrumentów funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności. Dotacje lub 
instrumenty finansowe dostępne w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” mogą 
stanowić uzupełnienie takiej pomocy w 
przypadkach, w których jest to niezbędne 
do realizacji celów niniejszego 
rozporządzenia. Osiągnięcie synergii 
między działaniami realizowanymi w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę” w 
tych regionach a działaniami 
pomocowymi realizowanymi w ramach 
funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności ułatwić może zastosowanie 
odpowiedniego mechanizmu koordynacji.

W mniej rozwiniętych regionach pomoc na 
wdrażanie sieci szerokopasmowych należy 
zapewniać przede wszystkim w ramach 
instrumentów funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności. Powinny je 
uzupełniać instrumenty finansowe 
dostępne w ramach instrumentu „Łącząc 
Europę” poprzez zastosowanie 
odpowiedniego mechanizmu koordynacji.

Or. en

Poprawka 223
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W mniej rozwiniętych regionach pomoc na 
wdrażanie sieci szerokopasmowych należy 
zapewniać przede wszystkim w ramach 
instrumentów funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności. Dotacje lub 
instrumenty finansowe dostępne w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” mogą 
stanowić uzupełnienie takiej pomocy w 
przypadkach, w których jest to niezbędne 
do realizacji celów niniejszego 
rozporządzenia. Osiągnięcie synergii 
między działaniami realizowanymi w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę” w 
tych regionach a działaniami pomocowymi 
realizowanymi w ramach funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności 
ułatwić może zastosowanie odpowiedniego 
mechanizmu koordynacji.

W mniej rozwiniętych regionach pomoc na 
wdrażanie sieci szerokopasmowych należy 
zapewniać przede wszystkim w ramach 
odpowiednich zasobów własnych, a w 
razie ich braku w ramach instrumentów 
funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności. Dotacje lub instrumenty 
finansowe dostępne w ramach instrumentu 
„Łącząc Europę” mogą stanowić 
uzupełnienie takiej pomocy w 
przypadkach, w których jest to niezbędne 
do realizacji celów niniejszego 
rozporządzenia. Osiągnięcie synergii 
między działaniami realizowanymi w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę” w 
tych regionach a działaniami pomocowymi 
realizowanymi w ramach funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności 
ułatwić może zastosowanie odpowiedniego 
mechanizmu koordynacji.

Or. fr

Poprawka 224
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W mniej rozwiniętych regionach pomoc na 
wdrażanie sieci szerokopasmowych należy 
zapewniać przede wszystkim w ramach 
instrumentów funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności. Dotacje lub 
instrumenty finansowe dostępne w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” mogą 
stanowić uzupełnienie takiej pomocy w 
przypadkach, w których jest to niezbędne 
do realizacji celów niniejszego 

W mniej rozwiniętych regionach pomoc na 
wdrażanie sieci szerokopasmowych należy 
zapewniać przede wszystkim w ramach 
instrumentów funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności. Dotacje lub 
instrumenty finansowe dostępne w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” mogą 
stanowić uzupełnienie takiej pomocy w 
przypadkach, w których jest to niezbędne 
do realizacji celów niniejszego 



PE494.476v01-00 114/149 AM\909449PL.doc

PL

rozporządzenia. Osiągnięcie synergii 
między działaniami realizowanymi w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę” w 
tych regionach a działaniami pomocowymi 
realizowanymi w ramach funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności 
ułatwić może zastosowanie odpowiedniego 
mechanizmu koordynacji.

rozporządzenia. Osiągnięcie synergii 
między działaniami realizowanymi w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę” w 
tych regionach a działaniami pomocowymi 
realizowanymi w ramach funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności 
ułatwić może zastosowanie odpowiedniego 
mechanizmu koordynacji, a także może 
zapobiec dublowaniu lub pomijaniu.

Or. en

Poprawka 225
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit siódmy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedstawiona poniżej mapa ilustruje w 
przybliżeniu klasyfikację regionów do 
powyższych kategorii.

Przedstawiona poniżej mapa ilustruje w 
przybliżeniu klasyfikację regionów do 
powyższych kategorii, przy czym w 
ramach poszczególnych regionów mogą 
występować obszary o bardzo różnej 
gęstości zaludnienia.

Or. fr

Poprawka 226
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit ósmy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania wspierające projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w dziedzinie sieci szerokopasmowych 
dotyczą w równym stopniu projektów 
zmierzających do realizacji celu 30 Mb/s 
określonego w agendzie cyfrowej, jak i
projektów zmierzających do realizacji celu 
100 Mb/s określonego w tejże agendzie, 
projektów realizowanych w obszarach 

Działania wspierające projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w dziedzinie sieci szerokopasmowych 
obejmują w szczególności obszary 
podmiejskie i wiejskie, a także regiony 
całej Unii Europejskiej.
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podmiejskich, jak i w obszarach wiejskich, 
a także projektów realizowanych w 
regionach całej Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 227
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit ósmy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania wspierające projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w dziedzinie sieci szerokopasmowych 
dotyczą w równym stopniu projektów 
zmierzających do realizacji celu 30 Mb/s
określonego w agendzie cyfrowej, jak i 
projektów zmierzających do realizacji celu 
100 Mb/s określonego w tejże agendzie, 
projektów realizowanych w obszarach 
podmiejskich, jak i w obszarach wiejskich, 
a także projektów realizowanych w 
regionach całej Unii Europejskiej.

Działania wspierające projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w dziedzinie sieci szerokopasmowych 
dotyczą w równym stopniu projektów 
zmierzających do realizacji celu 100 Mb/s
określonego w agendzie cyfrowej, jak i 
projektów zmierzających do realizacji celu 
1 Gb/s, projektów realizowanych w 
obszarach podmiejskich, wiejskich i 
miejskich, a także projektów 
realizowanych w regionach całej Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 228
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit dziewiąty – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od stosowanej technologii, 
działania wspierające projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w dziedzinie łączy szerokopasmowych:

Działania wspierające projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w dziedzinie łączy szerokopasmowych:

Or. en
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Poprawka 229
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit dziewiąty – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspierają inwestycje w sieci 
szerokopasmowe, które są w stanie
umożliwić realizację celu określonego w 
agendzie cyfrowej polegającego na 
zapewnieniu powszechnego dostępu do 
sieci o przepustowości 30 Mb/s; lub

a) wspierają inwestycje w sieci 
szerokopasmowe, które są w stanie 
zapewnić wszystkim gospodarstwom 
domowym w UE dostęp do sieci o 
przepustowości 100 Mb/s lub więcej, a 
razie braku takich możliwości –
największą możliwą przepustowość.

Or. en

Poprawka 230
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit dziewiąty – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspierają inwestycje w sieci 
szerokopasmowe, które są w stanie 
umożliwić realizację celu określonego w 
agendzie cyfrowej polegającego na 
zapewnieniu powszechnego dostępu do 
sieci o przepustowości 30 Mb/s; lub

a) wspierają inwestycje w sieci 
szerokopasmowe, które są w stanie 
umożliwić realizację celu określonego w 
agendzie cyfrowej polegającego na 
zapewnieniu powszechnego dostępu do 
sieci o przepustowości 30 Mb/s lub nawet 
ambitniejsze cele krajowe lub regionalne; 
lub

Or. en

Poprawka 231
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit dziewiąty – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspierają inwestycje w sieci 
szerokopasmowe, które są w stanie 
umożliwić realizację celu określonego w 
agendzie cyfrowej polegającego na 
zapewnieniu powszechnego dostępu do 
sieci o przepustowości 30 Mb/s; lub

a) wspierają inwestycje w sieci 
szerokopasmowe, które są w stanie 
umożliwić realizację celu polegającego na 
zapewnieniu powszechnego dostępu do 
sieci o przepustowości 100 Mb/s; lub

Or. en

Poprawka 232
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit dziewiąty – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspierają inwestycje w sieci 
szerokopasmowe, które są w stanie 
umożliwić realizację celu określonego w 
agendzie cyfrowej polegającego na 
zapewnieniu powszechnego dostępu do 
sieci o przepustowości 30 Mb/s; lub

a) wspierają inwestycje w sieci 
szerokopasmowe, które są w stanie 
umożliwić realizację celu określonego w 
agendzie cyfrowej polegającego na 
zapewnieniu powszechnego dostępu do 
sieci o przepustowości min. 30 Mb/s; lub

Or. en

Poprawka 233
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit dziewiąty – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspierają inwestycje w sieci 
szerokopasmowe, które są w stanie 
umożliwić realizację celu określonego w 
agendzie cyfrowej polegającego na 
zapewnieniu powszechnego dostępu do 
sieci o przepustowości 30 Mb/s; lub

a) wspierają inwestycje w sieci 
szerokopasmowe, które są w stanie 
umożliwić co najmniej realizację celu 
określonego w agendzie cyfrowej 
polegającego na zapewnieniu 
powszechnego dostępu do sieci o 
przepustowości 30 Mb/s; lub
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Or. en

Poprawka 234
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit dziewiąty – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspierają inwestycje w sieci 
szerokopasmowe, które są w stanie 
umożliwić realizację celu określonego w 
agendzie cyfrowej polegającego na 
zapewnieniu powszechnego dostępu do 
sieci o przepustowości 30 Mb/s; lub

a) wspierają inwestycje w otwarte sieci 
szerokopasmowe, które są w stanie 
umożliwić realizację celu określonego w 
agendzie cyfrowej polegającego na 
zapewnieniu powszechnego dostępu do 
sieci o przepustowości 30 Mb/s; lub

Or. fr

Poprawka 235
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit dziewiąty – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspierają inwestycje w sieci 
szerokopasmowe, które są w stanie 
umożliwić realizację celu określonego w 
agendzie cyfrowej polegającego na 
zapewnieniu powszechnego dostępu do 
sieci o przepustowości 30 Mb/s; lub

a) wspierają inwestycje w sieci 
szerokopasmowe, które są w stanie 
umożliwić realizację celu określonego w 
agendzie cyfrowej polegającego na 
zapewnieniu powszechnego dostępu do 
sieci o przepustowości 30 Mb/s; oraz

Or. fr

Poprawka 236
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit dziewiąty – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspierają inwestycje w sieci 
szerokopasmowe, które są w stanie 
umożliwić realizację celu określonego w 
agendzie cyfrowej polegającego na 
zapewnieniu co najmniej 50% 
gospodarstw domowych dostępu do sieci o 
przepustowości przekraczającej 100 Mb/s;

skreślona

Or. en

Poprawka 237
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit dziewiąty – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspierają inwestycje w sieci 
szerokopasmowe, które są w stanie 
umożliwić realizację celu określonego w 
agendzie cyfrowej polegającego na 
zapewnieniu co najmniej 50% gospodarstw 
domowych dostępu do sieci o 
przepustowości przekraczającej 100 Mb/s;

b) wspierają inwestycje w sieci 
szerokopasmowe, które są w stanie 
umożliwić realizację celu określonego w 
agendzie cyfrowej polegającego na 
zapewnieniu co najmniej 50% gospodarstw 
domowych dostępu do sieci o 
przepustowości przekraczającej 100 Mb/s 
lub nawet ambitniejszych celów 
krajowych lub regionalnych;

Or. en

Poprawka 238
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit dziewiąty – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspierają inwestycje w sieci 
szerokopasmowe, które są w stanie 
umożliwić realizację celu określonego w 

b) wspierają inwestycje w sieci 
szerokopasmowe, które są w stanie 
umożliwić realizację celu polegającego na 
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agendzie cyfrowej polegającego na 
zapewnieniu co najmniej 50% gospodarstw 
domowych dostępu do sieci o 
przepustowości przekraczającej 100 Mb/s;

zapewnieniu co najmniej 50% gospodarstw 
domowych dostępu do sieci o 
przepustowości przekraczającej 1 Gb/s;

Or. en

Poprawka 239
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit dziewiąty – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspierają inwestycje w sieci 
szerokopasmowe, które są w stanie 
umożliwić realizację celu określonego w 
agendzie cyfrowej polegającego na 
zapewnieniu co najmniej 50% gospodarstw 
domowych dostępu do sieci o 
przepustowości przekraczającej 100 Mb/s;

b) wspierają inwestycje w sieci 
szerokopasmowe, które są w stanie 
umożliwić realizację celu określonego w 
agendzie cyfrowej polegającego na 
zapewnieniu co najmniej 75% gospodarstw 
domowych dostępu do sieci o 
przepustowości przekraczającej 100 Mb/s;

Or. fr

Uzasadnienie

Sformułowanie ambitnych celów w zakresie równych szans wzmocni zaufanie obywateli do 
kontynentu europejskiego.

Poprawka 240
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit dziewiąty – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspierają inwestycje w sieci 
szerokopasmowe, które są w stanie 
umożliwić realizację celu określonego w 
agendzie cyfrowej polegającego na 
zapewnieniu co najmniej 50% gospodarstw 
domowych dostępu do sieci o 
przepustowości przekraczającej 100 Mb/s;

b) wspierają inwestycje w otwarte sieci o 
bardzo dużej przepustowości, które są w 
stanie umożliwić realizację celu 
określonego w agendzie cyfrowej 
polegającego na zapewnieniu co najmniej 
50% gospodarstw domowych dostępu do 
sieci o przepustowości przekraczającej 100 
Mb/s;
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Or. fr

Poprawka 241
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit dziewiąty – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspierają inwestycje w sieci 
szerokopasmowe, które są w stanie 
umożliwić realizację celu określonego w 
agendzie cyfrowej polegającego na 
zapewnieniu co najmniej 50% gospodarstw 
domowych dostępu do sieci o 
przepustowości przekraczającej 100 Mb/s;

b) wspierają inwestycje w sieci 
szerokopasmowe, które są w stanie 
umożliwić co najmniej realizację celu 
określonego w agendzie cyfrowej 
polegającego na zapewnieniu co najmniej 
50% gospodarstw domowych dostępu do 
sieci o przepustowości wynoszącej 100 
Mb/s;

Or. en

Poprawka 242
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit dziewiąty – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) są zgodne z obowiązującym prawem, w 
szczególności z prawem konkurencji;

c) są zgodne z obowiązującym prawem, w 
szczególności z prawem konkurencji.
Wyłącznie sieci otwarte na konkurencję 
(za pośrednictwem uprawnionego dostępu 
osób trzecich) powinny kwalifikować się 
do finansowania publicznego określonego
w niniejszym rozporządzeniu;

Or. en

Poprawka 243
Evžen Tošenovský
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit dziewiąty – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) są zgodne z obowiązującym prawem, w 
szczególności z prawem konkurencji;

c) są zgodne z obowiązującym prawem, w 
szczególności z prawem konkurencji, oraz 
z obowiązkiem zapewnienia dostępu 
określonym w art. 3a;

Or. en

Poprawka 244
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit dziewiąty – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wspierają otwarty charakter internetu, 
zapewniając to, że blokowanie legalnych 
usług świadczonych w ramach sieci 
telekomunikacyjnych finansowanych 
zgodnie z przepisami niniejszego 
rozporządzenia jest zabronione, przy 
jednoczesnym zezwoleniu na rozsądne 
zarządzanie ruchem w godzinach 
przesilenia sieci, zgodnie z minimalnymi 
wymogami dotyczącymi jakości usług 
określonymi w art. 22 ust. 3 dyrektywy 
2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie 
usługi powszechnej i związanych z 
sieciami i usługami łączności 
elektronicznej praw użytkowników 
(dyrektywa o usłudze powszechnej).

Or. en

Poprawka 245
Amelia Andersdotter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit dziesiąty – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oraz obejmują w szczególności jedno z 
następujących działań lub ich większą 
liczbę:

oraz obejmują w szczególności działania 
wymienione poniżej, określone w 
następującej kolejności priorytetowej:

Or. en

Poprawka 246
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit dziesiąty – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) budowa pasywnej infrastruktury 
fizycznej lub połączonej pasywnej i 
aktywnej infrastruktury fizycznej oraz 
elementów infrastruktury pomocniczej, a 
także uruchomienie usług niezbędnych do 
obsługi takiej infrastruktury;

a) budowa pasywnej infrastruktury 
fizycznej;

Or. en

Poprawka 247
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit dziesiąty – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) budowa połączonej pasywnej i 
aktywnej infrastruktury fizycznej oraz 
elementów infrastruktury pomocniczej, a 
także uruchomienie usług niezbędnych do 
obsługi takiej infrastruktury;

Or. en



PE494.476v01-00 124/149 AM\909449PL.doc

PL

Poprawka 248
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit dziesiąty – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) pomoc w przygotowaniu projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w celu uzyskania 
wsparcia finansowego zgodnie z 
przepisami rozporządzenia (UE) nr 
xxxx/2012 Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającego instrument 
„Łącząc Europę” lub na rynkach 
finansowych;

Or. en

Poprawka 249
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit jedenasty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomoc na rozwój łączy 
szerokopasmowych w celu połączenia z 
centralnymi regionami Unii wysp, 
regionów zamkniętych i peryferyjnych, w 
razie konieczności również za pomocą 
kabli podmorskich, przyznawana będzie w 
sytuacjach, kiedy konieczne będzie 
zapewnienie społecznościom 
odizolowanym dostępu szerokopasmowego 
o przepustowości wynoszącej 30 Mb/s i 
więcej. Pomoc taka powinna stanowić 
uzupełnienie innych środków 
przeznaczonych na ten cel, zarówno 
unijnych, jak i krajowych.

Pomoc na rozwój łączy 
szerokopasmowych w celu połączenia z 
centralnymi regionami Unii regionów 
wiejskich, regionów oddalonych, wysp, 
regionów zamkniętych i peryferyjnych, w 
razie konieczności również za pomocą 
kabli podmorskich, przyznawana będzie w 
sytuacjach, kiedy konieczne będzie 
zapewnienie społecznościom 
odizolowanym dostępu szerokopasmowego 
o przepustowości wynoszącej 30 Mb/s i 
więcej. Pomoc taka powinna stanowić 
uzupełnienie innych środków 
przeznaczonych na ten cel, zarówno 
unijnych, jak i krajowych.

Or. ro
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Poprawka 250
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit jedenasty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomoc na rozwój łączy 
szerokopasmowych w celu połączenia z 
centralnymi regionami Unii wysp, 
regionów zamkniętych i peryferyjnych, w 
razie konieczności również za pomocą 
kabli podmorskich, przyznawana będzie w 
sytuacjach, kiedy konieczne będzie 
zapewnienie społecznościom 
odizolowanym dostępu szerokopasmowego 
o przepustowości wynoszącej 30 Mb/s i 
więcej. Pomoc taka powinna stanowić 
uzupełnienie innych środków 
przeznaczonych na ten cel, zarówno 
unijnych, jak i krajowych.

Pomoc na rozwój łączy 
szerokopasmowych w celu połączenia z 
centralnymi regionami Unii wysp, 
regionów zamkniętych i peryferyjnych, w 
razie konieczności również za pomocą 
kabli podmorskich, przyznawana będzie w 
sytuacjach, kiedy konieczne będzie 
zapewnienie społecznościom 
odizolowanym dostępu szerokopasmowego 
o przepustowości wynoszącej 100 Mb/s i 
więcej. Pomoc taka powinna stanowić 
uzupełnienie innych środków 
przeznaczonych na ten cel, zarówno 
unijnych, jak i krajowych.

Or. en

Poprawka 251
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit trzynasty – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Beneficjentami wsparcia UE dla projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w dziedzinie łączy 
szerokopasmowych są między innymi:

Beneficjentami wsparcia UE dla projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w dziedzinie łączy 
szerokopasmowych mogą być podmioty 
publiczne z siedzibą w Unii lub podmioty 
prywatne, które mają swoją siedzibę i 
płacą podatki w Unii. Takimi 
beneficjentami mogą być między innymi:

Or. en
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Poprawka 252
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit trzynasty – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) operatorzy telekomunikacyjni 
(zasiedziali operatorzy – inwestujący 
bezpośrednio lub za pośrednictwem spółki 
zależnej, bądź nowi uczestnicy rynku) 
realizujący inwestycje w szybkie i bardzo 
szybkie sieci szerokopasmowe;

a) operatorzy telekomunikacyjni;

Or. en

Poprawka 253
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit trzynasty– litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) operatorzy telekomunikacyjni 
(zasiedziali operatorzy – inwestujący 
bezpośrednio lub za pośrednictwem spółki 
zależnej, bądź nowi uczestnicy rynku) 
realizujący inwestycje w szybkie i bardzo 
szybkie sieci szerokopasmowe;

a) operatorzy telekomunikacyjni 
(zasiedziali operatorzy – inwestujący 
bezpośrednio lub za pośrednictwem spółki 
zależnej, bądź nowi uczestnicy rynku) 
realizujący inwestycje w szybkie i bardzo 
szybkie sieci szerokopasmowe i 
zapewniający innym operatorom warunki 
dostępu zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE;

Or. fr

Poprawka 254
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit trzynasty – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) operatorzy telekomunikacyjni 
(zasiedziali operatorzy – inwestujący 
bezpośrednio lub za pośrednictwem spółki 
zależnej, bądź nowi uczestnicy rynku) 
realizujący inwestycje w szybkie i bardzo 
szybkie sieci szerokopasmowe;

a) operatorzy telekomunikacyjni i 
operatorzy sieci światłowodowych 
(zasiedziali operatorzy – inwestujący 
bezpośrednio lub za pośrednictwem spółki 
zależnej, bądź nowi uczestnicy rynku) 
realizujący inwestycje w szybkie i bardzo 
szybkie sieci szerokopasmowe;

Or. en

Poprawka 255
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit trzynasty – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej (działające w takich dziedzinach 
jak wodociągi, kanalizacja, energia, 
transport), od których oczekuje się 
inwestycji w pasywne sieci 
szerokopasmowe, realizowanych 
samodzielnie lub we współpracy z 
operatorami;

b) przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej (działające w takich dziedzinach 
jak wodociągi, kanalizacja, energia, 
transport);

Or. en

Poprawka 256
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit trzynasty – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej (działające w takich dziedzinach 
jak wodociągi, kanalizacja, energia, 
transport), od których oczekuje się 

b) przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej (działające w takich dziedzinach 
jak sieci miejskie i gminne, wodociągi, 
kanalizacja, energia, transport), od których 
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inwestycji w pasywne sieci 
szerokopasmowe, realizowanych 
samodzielnie lub we współpracy z 
operatorami;

oczekuje się inwestycji w pasywne sieci 
szerokopasmowe, realizowanych 
samodzielnie lub we współpracy z 
operatorami;

Or. en

Poprawka 257
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit trzynasty – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) władze regionalne, w tym gminy, które 
mogą udzielać koncesji na infrastrukturę 
szerokopasmową; dostawcy urządzeń, 
którzy mogą być zainteresowani takim 
rozwiązaniem poprzez utworzenie spółki 
specjalnego przeznaczenia;

c) władze regionalne i lokalne, w tym 
gminy, które mogą udzielać koncesji na 
infrastrukturę szerokopasmową; dostawcy 
urządzeń, którzy mogą być zainteresowani 
takim rozwiązaniem poprzez utworzenie 
spółki specjalnego przeznaczenia;

Or. en

Poprawka 258
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit trzynasty – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) władze regionalne, w tym gminy, które 
mogą udzielać koncesji na infrastrukturę 
szerokopasmową; dostawcy urządzeń, 
którzy mogą być zainteresowani takim 
rozwiązaniem poprzez utworzenie spółki 
specjalnego przeznaczenia;

c) władze lokalne i regionalne, w tym 
gminy, które mogą udzielać koncesji na 
infrastrukturę szerokopasmową; dostawcy 
urządzeń, którzy mogą być zainteresowani 
takim rozwiązaniem poprzez utworzenie 
spółki specjalnego przeznaczenia;

Or. ro

Poprawka 259
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean



AM\909449PL.doc 129/149 PE494.476v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit trzynasty – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) partnerstwa między kilkoma 
podmiotami gospodarczymi prowadzącymi 
działalność na rynkach usług 
przewodowych i usług bezprzewodowych, 
zawarte w celu budowy infrastruktury 
nowej generacji.

d) partnerstwa między kilkoma 
podmiotami gospodarczymi prowadzącymi 
działalność na rynkach usług 
przewodowych i usług bezprzewodowych, 
zawarte w celu budowy infrastruktury 
nowej generacji, a także między 
operatorami i przedsiębiorstwami 
mającymi siedzibę w regionach wiejskich, 
zamkniętych, peryferyjnych lub na 
wyspach.

Or. en

Poprawka 260
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit trzynasty – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) partnerstwa między kilkoma 
podmiotami gospodarczymi prowadzącymi 
działalność na rynkach usług 
przewodowych i usług bezprzewodowych, 
zawarte w celu budowy infrastruktury 
nowej generacji.

d) partnerstwa między kilkoma 
podmiotami gospodarczymi (zarówno 
prywatnymi, jak i publicznymi) 
prowadzącymi działalność na rynkach 
usług przewodowych i usług 
bezprzewodowych, zawarte w celu budowy 
infrastruktury nowej generacji.

Or. en

Poprawka 261
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit trzynasty – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) partnerstwa między kilkoma 
podmiotami gospodarczymi prowadzącymi 
działalność na rynkach usług 
przewodowych i usług bezprzewodowych, 
zawarte w celu budowy infrastruktury 
nowej generacji.

d) partnerstwa między kilkoma 
podmiotami gospodarczymi prowadzącymi 
działalność na rynkach usług 
przewodowych i usług bezprzewodowych, 
zawarte w celu budowy infrastruktury 
nowej generacji lub obsługi już istniejącej 
infrastruktury.

Or. en

Poprawka 262
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit czternasty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tworząc pakiety projektów, którym 
udzielone zostanie wsparcie, należy 
odpowiednio uwzględnić potrzeby 
inwestycyjne państw członkowskich pod 
względem liczby gospodarstw domowych, 
którym należy zapewnić łączność 
szerokopasmową korzystając z
instrumentu „Łącząc Europę”.

Tworząc pakiety projektów, którym 
udzielone zostanie wsparcie, należy 
odpowiednio uwzględnić oczekiwany 
popyt na dostęp szerokopasmowy oraz 
ułatwienia wynikające z zastosowania
instrumentu „Łącząc Europę”, przynoszące 
korzyści lokalnej gospodarce.

Or. en

Poprawka 263
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit piętnasty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto należy wspierać udostępnianie 
łączy o dużej przepustowości w 
publicznych punktach dostępu do 
Internetu, zwłaszcza w obiektach 

Ponadto należy wspierać udostępnianie 
łączy o dużej przepustowości w 
publicznych punktach dostępu do 
internetu, zwłaszcza w obiektach 
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publicznych takich jak szkoły, szpitale, 
samorządy lokalne urzędy i biblioteki.

publicznych takich jak szkoły i 
uniwersytety, muzea i obiekty dziedzictwa 
kulturowego, szpitale, stacje i węzły 
transportu publicznego, samorządy 
lokalne urzędy i biblioteki, a także 
powszechny dostęp do darmowych sieci 
bezprzewodowych.

Or. en

Poprawka 264
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 2 – akapit piętnasty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto należy wspierać udostępnianie 
łączy o dużej przepustowości w 
publicznych punktach dostępu do 
Internetu, zwłaszcza w obiektach 
publicznych takich jak szkoły, szpitale, 
samorządy lokalne urzędy i biblioteki.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na 
łącza o dużej przepustowości w 
publicznych punktach dostępu do 
internetu, zwłaszcza w obiektach 
publicznych takich jak szkoły, szpitale, 
samorządy lokalne urzędy i biblioteki.

Or. en

Poprawka 265
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wdrożenie infrastruktury usług 
informatycznych przyczyni się do 
utworzenia jednolitego rynku cyfrowego 
dzięki usunięciu istniejących przeszkód w 
świadczeniu usług. Cel ten zostanie 
osiągnięty poprzez stworzenie lub poprawę 
funkcjonowania platform infrastruktury 
interoperacyjnych usług informatycznych, 
którym towarzyszyć będzie niezbędna 

Wdrożenie infrastruktury usług 
informatycznych przyczyni się do 
utworzenia jednolitego rynku cyfrowego 
dzięki usunięciu istniejących przeszkód w 
świadczeniu usług. Cel ten zostanie 
osiągnięty poprzez stworzenie lub poprawę 
funkcjonowania interoperacyjnych i 
kompatybilnych w skali międzynarodowej 
platform infrastruktury usług 
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podstawowa infrastruktura usług 
informatycznych. Wdrożenie opiera się na 
podejściu dwupoziomowym:

informatycznych, którym towarzyszyć 
będzie niezbędna podstawowa 
infrastruktura usług informatycznych. 
Wdrożenie opiera się na podejściu 
dwupoziomowym:

Or. en

Poprawka 266
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Publiczna transeuropejska infrastruktura 
szkieletowa usług informatycznych 
zapewni bardzo dużą przepustowość i 
łączność między instytucjami z UE 
działającymi w takich dziedzinach jak 
administracja publiczna, kultura, edukacja i 
zdrowie. Infrastruktura szkieletowa będzie 
wspierać świadczenie usług publicznych 
mających wartość europejską dzięki 
zapewnieniu kontroli jakości usług i 
bezpiecznego dostępu. Zapewni również 
ciągłość świadczenia usług publicznych w 
formie cyfrowej, co przyniesie większe 
korzyści obywatelom, przedsiębiorstwom i 
administracjom. Umożliwi też 
koncentrację popytu w zakresie łączności, 
a tym samym osiągnięcie masy krytycznej 
i obniżenie kosztów.

Publiczna transeuropejska infrastruktura 
szkieletowa usług informatycznych 
zapewni bardzo dużą przepustowość i 
łączność między instytucjami z UE 
działającymi w takich dziedzinach jak 
administracja publiczna, kultura, edukacja, 
badania i zdrowie. Infrastruktura 
szkieletowa będzie wspierać świadczenie 
usług publicznych mających wartość 
europejską dzięki zapewnieniu kontroli 
jakości usług i bezpiecznego dostępu. 
Zapewni również ciągłość świadczenia 
usług publicznych w formie cyfrowej, co 
przyniesie większe korzyści obywatelom, 
przedsiębiorstwom i administracjom. 
Umożliwi też koncentrację popytu w 
zakresie łączności, a tym samym
osiągnięcie masy krytycznej i obniżenie 
kosztów.

Or. en

Poprawka 267
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 3 – akapit czwarty
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Infrastruktura ta będzie oparta na 
istniejącej szkieletowej sieci internetowej, 
a w razie potrzeby uruchomione zostaną 
nowe sieci. Połączenia będą realizowane 
bezpośrednio lub przez infrastrukturę 
zarządzaną na poziomie regionalnym lub 
krajowym. W szczególności zapewni ona 
łączność na potrzeby innych 
ogólnoeuropejskich usług, między innymi 
tych, o których mowa w niniejszym 
załączniku. Infrastruktura ta będzie w pełni 
zintegrowana z Internetem i będzie 
stanowić główne narzędzie do świadczenia 
ogólnoeuropejskich usług publicznych oraz 
będzie gotowa na przyjęcie nowych norm 
(np. protokołów internetowych takich jak 
IPv6). Na potrzeby zapewnienia łączności 
między organami administracji publicznej, 
konieczne może być zapewnienie 
specjalnej infrastruktury bazowej ze 
względów bezpieczeństwa.

Infrastruktura ta będzie oparta na 
istniejącej szkieletowej sieci internetowej, 
a w razie potrzeby uruchomione zostaną 
nowe sieci. Połączenia będą realizowane 
bezpośrednio lub przez infrastrukturę 
zarządzaną na poziomie lokalnym, 
regionalnym lub krajowym. W 
szczególności zapewni ona łączność na 
potrzeby innych ogólnoeuropejskich usług, 
między innymi tych, o których mowa w 
niniejszym załączniku. Infrastruktura ta 
będzie w pełni zintegrowana z internetem i 
będzie stanowić główne narzędzie do 
świadczenia ogólnoeuropejskich usług 
publicznych oraz będzie gotowa na 
przyjęcie nowych norm (np. protokołów 
internetowych takich jak IPv6). Na 
potrzeby zapewnienia łączności między 
organami administracji publicznej, 
konieczne może być zapewnienie 
specjalnej infrastruktury bazowej ze 
względów bezpieczeństwa.

Or. ro

Poprawka 268
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 3 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Interoperacyjne usługi „chmur 
obliczeniowych” zapewnią funkcje 
infrastruktury szkieletowej, w ramach 
której możliwe będzie udostępnienie 
chmur obliczeniowych na potrzeby 
ogólnoeuropejskich usług publicznych. 
Dotyczy to ogólnoeuropejskich usług 
sieciowych, takich jak organizowanie 
wideokonferencji, wirtualne 
przechowywanie danych oraz wspieranie 

Interoperacyjne usługi „chmur 
obliczeniowych” zapewnią funkcje 
infrastruktury szkieletowej, w ramach 
której możliwe będzie udostępnienie 
chmur obliczeniowych na potrzeby 
ogólnoeuropejskich usług publicznych. 
Dotyczy to ogólnoeuropejskich usług 
sieciowych, takich jak organizowanie 
wideokonferencji, wirtualne 
przechowywanie danych, wirtualna 



PE494.476v01-00 134/149 AM\909449PL.doc

PL

aplikacji wymagających dużych mocy 
obliczeniowych, w tym aplikacji 
związanych z innymi projektami będącymi 
przedmiotem wspólnego zainteresowania.

technologia komputerowa oraz wspieranie 
aplikacji wymagających dużych mocy 
obliczeniowych, w tym aplikacji 
związanych z innymi projektami będącymi 
przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Or. en

Poprawka 269
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 3 – akapit szósty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejska platforma dostępu do zasobów 
edukacyjnych
Celem tej platformy jest osiągnięcie 
korzyści płynących z ICT w dziedzinie 
edukacji poprzez zapewnienie 
ogólnoeuropejskiego dostępu do 
materiałów edukacyjnych. Przystępność 
cenowa oraz lepsza jakość dostępu do 
materiałów edukacyjnych, poddane 
ocenie, wzmocniłyby spójność europejską, 
umożliwiając nawiązywanie kontaktów, 
współpracę oraz prowadzenie debat 
między uczniami w świecie akademickim.
Platforma ta pełniłaby funkcję szkieletu 
współpracy między instytucjami 
oświatowymi, ułatwiając wdrażanie 
innych programów UE takich jak 
platforma usług podstawowych „Erasmus 
dla wszystkich”. Usługi podstawowe 
tworzyłyby elektroniczną wielojęzyczną 
platformę, w ramach której instytucje 
oświatowe i osoby fizyczne mogłyby 
wymieniać się materiałami edukacyjnymi 
na zasadach otwartej licencji. Platforma 
ta obejmowałaby podręczniki, artykuły i 
filmy wideo, a także umożliwiałaby 
użytkownikom wprowadzanie danych, 
nawiązywanie współpracy oraz 
prowadzenie dyskusji. Ponadto 
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ułatwiałaby naukę na odległość oraz 
współpracę między podmiotami 
oświatowymi, w tym za pośrednictwem 
aplikacji e-kształcenia. Służyłaby również 
jako platforma do wyszukiwania 
publicznych zasobów bibliotecznych i do 
korzystania z nich. W ramach tej 
platformy konieczne będą rozwój i 
eksploatacja oprogramowania i 
rozproszonych zasobów służących do 
przetwarzania i przechowywania danych 
oraz zarządzanie nimi. Usługi ogólne: a) 
Repozytorium treści dla instytucji 
oświatowych i repozytorium treści 
generowanych przez użytkowników; b) 
Funkcje pozwalające na interaktywność, 
wspólne edytowanie tekstów, komunikację 
(w tym wideokonferencje) między 
upoważnionymi użytkownikami; c) 
Interoperacyjność bibliotecznych 
wyszukiwarek.

Or. en

Uzasadnienie

W czerwcu 2012 r. w ramach deklaracji UNESCO w sprawie światowych otwartych zasobów 
edukacyjnych zwrócono się do rządów o opracowanie strategii politycznych mających na celu 
wsparcie dostępu do zasobów edukacyjnych. Z tej okazji Uniwersytet Harvarda i Instytut 
Technologiczny w Massachusetts uruchomiły projekt edX – otwartą platformę z kursami on-
line, podczas gdy Chiny już wcześniej opracowały swoją platformę (www.core.org.cn). 
Inwestowanie w edukację internetową umożliwiłoby Unii Europejskiej zwiększenie swojej 
światowej konkurencyjności oraz atrakcyjności w świecie akademickim.

Poprawka 270
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 3 – akapit ósmy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Interoperacyjne elektroniczne systemy 
identyfikacji oraz uwierzytelniania w całej 
Europie. Uruchomiony zostanie zestaw 
połączonych i zabezpieczonych serwerów i 
protokołów uwierzytelniających, które 
zapewnią interoperacyjność różnorodnych 

Interoperacyjne elektroniczne systemy 
identyfikacji oraz uwierzytelniania w całej 
Europie. Uruchomiony zostanie zestaw 
połączonych i zabezpieczonych serwerów i 
protokołów uwierzytelniających, które 
zapewnią interoperacyjność różnorodnych 
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systemów identyfikacji, uwierzytelniania i 
autoryzowania, jakie istnieją w Europie. 
Platforma ta umożliwi obywatelom i 
przedsiębiorcom dostęp do usług przez 
Internet – wtedy, kiedy skorzystanie z tych 
usług będzie niezbędne – na przykład do 
celów związanych z nauką, pracą, 
podróżami, opieką zdrowotną oraz 
prowadzeniem działalności gospodarczej 
za granicą. Będzie ona centralnym 
elementem wszystkich usług 
informatycznych, w przypadku których 
wymagane są elektroniczna identyfikacja i 
elektroniczne uwierzytelnianie, takich jak 
np. elektroniczne zamówienia publiczne, 
internetowe usługi opieki zdrowotnej, 
ujednolicone składanie sprawozdań z 
działalności gospodarczej, elektroniczna 
wymiana informacji sądowych, 
ogólnoeuropejska rejestracja działalności 
gospodarczej przez Internet, usługi 
administracji elektronicznej dla 
przedsiębiorstw, w tym zapewnienie 
łączności między rejestrami 
przedsiębiorstw w kontekście 
transgranicznych fuzji i filii zagranicznych. 
Platforma ta może również korzystać z 
zasobów i narzędzi wielojęzycznej 
platformy podstawowej.

systemów identyfikacji, uwierzytelniania i 
autoryzowania, jakie istnieją w Europie. 
Platforma ta umożliwi obywatelom i 
przedsiębiorcom dostęp do usług przez 
internet – wtedy, kiedy skorzystanie z tych 
usług będzie niezbędne – na przykład do 
celów związanych z nauką, pracą, 
podróżami, opieką zdrowotną oraz 
prowadzeniem działalności gospodarczej 
za granicą. Przenoszeniu danych 
osobowych będzie musiała towarzyszyć ich 
skuteczna ochrona. Wspomniana 
platforma będzie centralnym elementem 
wszystkich usług informatycznych, w 
przypadku których wymagane są 
elektroniczna identyfikacja i elektroniczne 
uwierzytelnianie, takich jak np. 
elektroniczne zamówienia publiczne, 
internetowe usługi opieki zdrowotnej, 
ujednolicone składanie sprawozdań z 
działalności gospodarczej, elektroniczna 
wymiana informacji sądowych, 
ogólnoeuropejska rejestracja działalności 
gospodarczej przez internet, usługi 
administracji elektronicznej dla 
przedsiębiorstw, w tym zapewnienie 
łączności między rejestrami 
przedsiębiorstw w kontekście 
transgranicznych fuzji i filii zagranicznych. 
Platforma ta może również korzystać z 
zasobów i narzędzi wielojęzycznej 
platformy podstawowej.

Or. fr

Poprawka 271
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 3 – akapit ósmy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uruchomiony zostanie zestaw połączonych 
i zabezpieczonych serwerów i protokołów 
uwierzytelniających, które zapewnią 

Uruchomiony zostanie zestaw połączonych 
i zabezpieczonych serwerów i protokołów 
uwierzytelniających, które zapewnią 
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interoperacyjność różnorodnych systemów 
identyfikacji, uwierzytelniania i 
autoryzowania, jakie istnieją w Europie. 
Platforma ta umożliwi obywatelom i 
przedsiębiorcom dostęp do usług przez 
Internet – wtedy, kiedy skorzystanie z tych 
usług będzie niezbędne – na przykład do 
celów związanych z nauką, pracą, 
podróżami, opieką zdrowotną oraz 
prowadzeniem działalności gospodarczej 
za granicą. Będzie ona centralnym 
elementem wszystkich usług 
informatycznych, w przypadku których 
wymagane są elektroniczna identyfikacja i 
elektroniczne uwierzytelnianie, takich jak 
np. elektroniczne zamówienia publiczne, 
internetowe usługi opieki zdrowotnej, 
ujednolicone składanie sprawozdań z 
działalności gospodarczej, elektroniczna 
wymiana informacji sądowych, 
ogólnoeuropejska rejestracja działalności 
gospodarczej przez Internet, usługi 
administracji elektronicznej dla 
przedsiębiorstw, w tym zapewnienie 
łączności między rejestrami 
przedsiębiorstw w kontekście 
transgranicznych fuzji i filii zagranicznych. 
Platforma ta może również korzystać z 
zasobów i narzędzi wielojęzycznej 
platformy podstawowej.

interoperacyjność różnorodnych systemów 
identyfikacji, uwierzytelniania i 
autoryzowania, jakie istnieją w Europie. 
Platforma ta umożliwi obywatelom i 
przedsiębiorcom dostęp do usług przez 
internet – wtedy, kiedy skorzystanie z tych 
usług będzie niezbędne – na przykład do 
celów związanych z nauką, pracą, 
podróżami, opieką zdrowotną oraz 
prowadzeniem działalności gospodarczej 
za granicą. Będzie ona centralnym 
elementem wszystkich usług 
informatycznych, w przypadku których 
wymagane są elektroniczna identyfikacja i 
elektroniczne uwierzytelnianie, takich jak 
np. elektroniczne zamówienia publiczne, 
internetowe usługi opieki zdrowotnej, 
ujednolicone składanie sprawozdań z 
działalności gospodarczej, elektroniczna 
wymiana informacji sądowych, 
ogólnoeuropejska rejestracja działalności 
gospodarczej przez internet, usługi 
administracji elektronicznej dla obywateli i
przedsiębiorstw, w tym zapewnienie 
łączności między rejestrami 
przedsiębiorstw w kontekście 
transgranicznych fuzji i filii zagranicznych. 
Platforma ta może również korzystać z 
zasobów i narzędzi wielojęzycznej 
platformy podstawowej.

Or. ro

Poprawka 272
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 3 – akapit dziewiąty – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Interoperacyjne usługi transgraniczne 
z zakresu fakturowania elektronicznego:
usługi te przyczyniają się do 
wprowadzenia jednolitego rynku i 
zapewniają znaczące korzyści, takie jak 
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krótsze terminy płatności, mniejsza liczba 
błędów, wydajniejsze odprowadzanie 
podatku VAT, obniżenie kosztów druku i 
wysyłki oraz integracja procesów 
handlowych; interoperacyjność rozwiązań 
z zakresu fakturowania elektronicznego 
zapewnia przedsiębiorcom możliwość 
przesyłania i otrzymywania faktur 
elektronicznych bez ograniczeń 
wynikających ze struktur organizacyjnych 
czy ograniczeń technicznych w oparciu o 
wspólne wymagania prawne i handlowe 
oraz normy techniczne; w celu 
zapewnienia ścisłego związku między 
fakturami i płatnościami konieczna jest 
integracja fakturowania elektronicznego 
w szerszym kontekście rynku płatności 
elektronicznych.

Or. ro

Poprawka 273
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 3 – akapit dziewiąty – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) Wdrażanie infrastruktury w 
transporcie publicznym w celu 
umożliwienia wykorzystania bezpiecznych 
i interoperacyjnych mobilnych usług 
opiekuńczych: wdrażanie infrastruktury w 
transporcie publicznym w celu 
umożliwienia wykorzystania bezpiecznych 
i interoperacyjnych mobilnych usług 
opiekuńczych umożliwi obywatelom, 
przedsiębiorstwom i organizacjom 
korzystanie z dostępu do różnych 
innowacyjnych usług mobilnych w całej 
Unii.
Tego rodzaju infrastruktura, obejmująca 
systemy zatwierdzania, otworzy 
możliwości dla podmiotów działających w 
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dziedzinie telekomunikacji, sprzedaży 
detalicznej, transportu i w sektorach 
publicznych na potrzeby rozwoju usług 
paneuropejskich, takich jak sprzedaż 
biletów lub płatności ułatwiające 
obywatelom UE mobilność biznesową.
Ponadto zwiększy ona synergie między
różnymi rodzajami infrastruktury, w 
szczególności infrastruktury 
transportowej i telekomunikacyjnej.

Or. en

Poprawka 274
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 3 – akapit dziewiąty – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) Platforma internetowego 
rozstrzygania sporów: Usługa ta polega 
na utworzeniu platformy pozasądowego 
rozstrzygania sporów umownych między 
konsumentami i przedsiębiorcami.
Platforma ta umożliwi im zgłaszanie 
sporów on-line w swoim języku; następnie 
będą oni kierowani do krajowego 
podmiotu zajmującego się alternatywnymi 
metodami rozstrzygania sporów, który 
będzie dysponował uprawnieniami do 
rozpatrywania i rozstrzygania sporów w 
sposób przejrzysty, skuteczny i niezależny.

Or. en

Poprawka 275
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 3 – akapit jedenasty
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Platforma usług podstawowych zostanie 
opracowana w oparciu o istniejący już 
portal Europeana. Platforma ta, w ramach 
której konieczne będą rozwój i 
eksploatacja oprogramowania i 
rozproszonych zasobów służących do 
przetwarzania i przechowywania danych 
oraz zarządzanie nimi, zapewni jeden 
punkt dostępu do poszczególnych pozycji 
w ramach treści stanowiących europejskie 
dziedzictwo kulturowe, zestaw specyfikacji 
interfejsu umożliwiających korzystanie z 
infrastruktury (wyszukiwanie danych, 
pobieranie danych), wsparcie dla 
dostosowania metadanych oraz 
wprowadzania nowych treści, a także 
dostępność informacji na temat warunków 
ponownego wykorzystania treści 
dostępnych za pośrednictwem 
infrastruktury.

Platforma usług podstawowych zostanie 
opracowana w oparciu o istniejący już 
portal Europeana. Platforma ta, w ramach 
której konieczne będą rozwój i 
eksploatacja oprogramowania i 
rozproszonych zasobów służących do 
przetwarzania i przechowywania danych 
oraz zarządzanie nimi, zapewni jeden 
punkt dostępu do poszczególnych pozycji 
w ramach treści stanowiących europejskie 
dziedzictwo kulturowe, zestaw specyfikacji 
interfejsu umożliwiających korzystanie z 
infrastruktury (wyszukiwanie danych, 
pobieranie danych i łączenie danych), 
wsparcie dla oceny, transformacji i 
dostosowania metadanych i treści w 
różnych otwartych formatach cyfrowych
oraz wprowadzania nowych treści, a także 
dostępność informacji na temat warunków 
ponownego wykorzystania treści 
dostępnych za pośrednictwem 
infrastruktury.

Or. en

Poprawka 276
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 3 – akapit trzynasty – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) Ośrodki szkoleniowe w zakresie 
digitalizacji i ochrony cyfrowego 
dziedzictwa kulturowego.

e) Ośrodki szkoleniowe w zakresie 
digitalizacji i ochrony cyfrowego 
dziedzictwa kulturowego, w tym zajmujące 
się tworzeniem wzajemnych połączeń w 
ramach ogólnoeuropejskiej sieci bibliotek 
lokalnych, regionalnych i krajowych.

Or. ro

Poprawka 277
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 3 – akapit czternasty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dzięki tej infrastrukturze usług 
informatycznych możliwe będzie 
udostępnienie tych informacji posiadanych 
przez sektor publiczny w UE, które mogą 
być ujawnione, w celu ich ponownego 
wykorzystania.

Dzięki tej infrastrukturze usług 
informatycznych możliwe będzie 
udostępnienie tych informacji posiadanych 
przez sektor publiczny w UE, które mogą
być ujawnione, w celu ich ponownego 
wykorzystania w poszanowaniu zasad 
dotyczących poszanowania prywatności i 
ochrony danych osobowych.

Or. fr

Poprawka 278
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 3 – akapit piętnasty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozproszone oprogramowanie i zasoby 
służące do przetwarzania i 
przechowywania danych zapewnią: jeden 
punkt dostępu do wielojęzycznych 
(dostępnych we wszystkich językach 
urzędowych UE) zbiorów danych 
przechowywanych przez organy publiczne 
w UE na poziomie europejskim, krajowym, 
regionalnym i lokalnym; narzędzia służące 
do wyszukiwania i do wizualizacji zbiorów 
danych; pewność, że w odniesieniu do 
dostępnych zbiorów danych uzyskano 
pozwolenie na publikację i ponowne 
rozpowszechnianie oraz że pochodzenie 
danych sprawdzono zgodnie z 
odpowiednią ścieżką audytu; zestaw
interfejsów programów użytkowych dla 
oprogramowania typu klient służącego do 
obsługi infrastruktury (wyszukiwanie 
danych, gromadzenie statystyk, pobieranie 
danych), aby umożliwić opracowanie 
aplikacji zewnętrznych. Platforma 

Rozproszone oprogramowanie i zasoby 
służące do przetwarzania i 
przechowywania danych zapewnią: jeden 
punkt dostępu do wielojęzycznych 
(dostępnych we wszystkich językach 
urzędowych UE) zbiorów danych 
przechowywanych przez organy publiczne 
w UE na poziomie europejskim, krajowym, 
regionalnym i lokalnym; narzędzia służące 
do wyszukiwania i do wizualizacji zbiorów 
danych; pewność, że w odniesieniu do 
dostępnych zbiorów danych zapewniono 
ich odpowiednią anonimizację, uzyskano 
pozwolenie na publikację i ponowne 
rozpowszechnianie, a także wyceniono te 
czynności oraz że pochodzenie danych 
sprawdzono zgodnie z odpowiednią 
ścieżką audytu; zestaw interfejsów 
programów użytkowych dla 
oprogramowania typu klient służącego do 
obsługi infrastruktury (wyszukiwanie 
danych, gromadzenie statystyk, pobieranie 
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umożliwi również gromadzenie i
publikację danych statystycznych 
dotyczących funkcjonowania portalu, 
dostępności danych i aplikacji oraz 
sposobu, w jaki są one wykorzystywane.

danych), aby umożliwić opracowanie 
aplikacji zewnętrznych. Platforma 
umożliwi również gromadzenie i 
publikację danych statystycznych 
dotyczących funkcjonowania portalu, 
dostępności danych i aplikacji oraz 
sposobu, w jaki są one wykorzystywane.

Or. en

Poprawka 279
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 3 – akapit szesnasty – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewnienie interoperacyjności zbiorów 
danych, w tym rozwiązanie kwestii 
prawnych i kwestii związanych z 
udzielaniem licencji, w celu umożliwienia 
lepszego ponownego wykorzystywania 
tych danych;

b) zapewnienie interoperacyjności i 
standaryzacji zbiorów danych, w tym 
rozwiązanie kwestii prawnych i kwestii 
związanych z udzielaniem licencji, w celu 
umożliwienia lepszego ponownego 
wykorzystywania tych danych;

Or. en

Poprawka 280
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 3 – akapit osiemnasty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Platforma umożliwi pozyskiwanie, 
utrzymywanie i udostępnianie dużych 
zbiorów danych językowych i systemów 
przetwarzania danych językowych 
przeznaczonych do wielokrotnego użytku. 
Będzie ona obejmować wszystkie języki 
UE i będzie zgodna z obowiązującymi 
normami, uzgodnionymi wymogami 
dotyczącymi świadczenia usług i 

Platforma umożliwi pozyskiwanie, 
utrzymywanie i udostępnianie dużych 
zbiorów danych językowych, w formie 
pisemnej i ustnej, i systemów 
przetwarzania danych językowych 
przeznaczonych do wielokrotnego użytku. 
Będzie ona obejmować wszystkie języki 
UE i będzie zgodna z obowiązującymi 
normami, uzgodnionymi wymogami 
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wymogami prawnymi. Platforma umożliwi 
wszystkim zasilającym ją podmiotom 
elastyczne dodawanie, przechowywanie i 
udoskonalanie danych językowych i 
narzędzi oraz umożliwi organizacjom 
świadczącym lub opracowującym 
wielojęzyczne usługi łatwy, sprawiedliwy i 
bezpieczny dostęp do tych zasobów, a 
także da im możliwość wykorzystywania 
tych zasobów do innych celów. Dzięki 
platformie zapewnione będzie również 
wsparcie dla współpracy i wspólnych 
działań podejmowanych w ramach 
podobnych inicjatyw i wraz z podobnymi 
centrami danych, zarówno już istniejącymi, 
jak i takimi, które dopiero powstaną, w 
ramach UE, a także poza jej terytorium.

dotyczącymi świadczenia usług i 
wymogami prawnymi. Platforma umożliwi 
wszystkim zasilającym ją podmiotom 
elastyczne dodawanie, przechowywanie i 
udoskonalanie danych językowych i 
narzędzi oraz umożliwi organizacjom 
świadczącym lub opracowującym 
wielojęzyczne usługi łatwy, sprawiedliwy i 
bezpieczny dostęp do tych zasobów, a 
także da im możliwość wykorzystywania 
tych zasobów do innych celów. Dzięki 
platformie zapewnione będzie również 
wsparcie dla współpracy i wspólnych 
działań podejmowanych w ramach 
podobnych inicjatyw i wraz z podobnymi 
centrami danych, zarówno już istniejącymi, 
jak i takimi, które dopiero powstaną, w 
ramach UE, a także poza jej terytorium.

Or. en

Poprawka 281
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 3 – akapit dwudziesty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach wsparcia udostępnione zostaną 
zintegrowane i interoperacyjne usługi na 
poziomie europejskim, oparte na wspólnej 
wiedzy oraz wspólnych zasobach, 
narzędziach i praktykach mających na celu 
wyposażenie dzieci, ich rodziców, 
opiekunów i nauczycieli w wiedzę, która 
umożliwi im optymalne wykorzystanie 
Internetu.

W ramach wsparcia udostępnione zostaną 
zintegrowane i interoperacyjne usługi na 
poziomie europejskim, oparte na wspólnej 
wiedzy oraz wspólnych zasobach, 
narzędziach i praktykach mających na celu 
wyposażenie dzieci, ich rodziców, 
opiekunów i nauczycieli w wiedzę, która 
umożliwi im optymalne wykorzystanie 
internetu. Z ENISA należy konsultować 
się w sprawie wszystkich działań istotnych 
dla jej funkcjonowania.

Or. en
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Poprawka 282
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 3 – akapit dwudziesty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach wsparcia udostępnione zostaną 
zintegrowane i interoperacyjne usługi na 
poziomie europejskim, oparte na wspólnej 
wiedzy oraz wspólnych zasobach, 
narzędziach i praktykach mających na celu 
wyposażenie dzieci, ich rodziców, 
opiekunów i nauczycieli w wiedzę, która 
umożliwi im optymalne wykorzystanie 
Internetu.

W ramach wsparcia udostępnione zostaną 
zintegrowane i interoperacyjne usługi na 
poziomie europejskim, oparte na zbiorowej 
świadomości oraz wspólnych zasobach, 
narzędziach i praktykach mających na celu 
wyposażenie dzieci, ich rodziców, 
opiekunów i nauczycieli w wiedzę, która 
umożliwi im optymalne wykorzystanie 
internetu.

Or. en

Poprawka 283
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 3 – akapit dwudziesty pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Platforma usług podstawowych: skreślony
Platforma usług podstawowych umożliwi 
pozyskiwanie, eksploatację i 
utrzymywanie wspólnych systemów 
informatycznych, baz danych i narzędzi 
informatycznych wykorzystywanych przez 
centra bezpieczniejszego Internetu (SIC) 
w państwach członkowskich oraz zapewni 
zaplecze administracyjne, które 
odpowiedzialne będzie za podejmowanie 
działań w odniesieniu do nielegalnych 
treści związanych z wykorzystywaniem 
seksualnym, i które będzie posiadać 
powiązania z policją oraz organizacjami 
międzynarodowymi, takimi jak np. 
Interpol, a także które w stosownych 
przypadkach odpowiedzialne będzie za 
zapewnienie usuwania tych treści przez 
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odpowiednie strony internetowe.
Uzupełnieniem platformy będą wspólne 
bazy danych.

Or. en

Poprawka 284
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 3 – akapit dwudziesty drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Usługi ogólne: skreślony
a) Numery interwencyjne dla dzieci, 
rodziców i opiekunów, pod którymi 
uzyskać można informacje na temat 
optymalnego wykorzystania Internetu 
przez dzieci i na temat zapobiegania 
zagrożeniom związanym ze szkodliwymi i 
nielegalnymi treściami i zachowaniami, a 
także zaplecze administracyjne dla tych 
numerów.
b) Numery interwencyjne pozwalające na 
zgłaszanie obecności w Internecie 
niezgodnych z prawem treści związanych z 
seksualnym wykorzystywaniem dzieci.
c) Narzędzia służące do zapewnienia 
dostępu do treści i usług dostosowanych 
do wieku.
d) Oprogramowanie, które umożliwia 
łatwe i szybkie zgłaszanie treści 
niezgodnych z prawem oraz ich usuwanie, 
jak również zgłaszanie przypadków 
dotyczących uwodzenia dzieci przez 
Internet i stosowania cyberprzemocy.
e) Systemy oprogramowania 
umożliwiające szybsze identyfikowanie 
internetowych treści, które przedstawiają 
wykorzystywanie seksualne dzieci i które 
nie zostały dotychczas zgłoszone, jak 
również technologie mające wspomóc 
prowadzenie dochodzeń policyjnych, w 
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szczególności jeśli chodzi o identyfikację 
dzieci będących ofiarami, sprawców i 
przypadków komercyjnego wykorzystania 
takich treści.

Or. en

Poprawka 285
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 3 – akapit dwudziesty drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Numery interwencyjne dla dzieci, 
rodziców i opiekunów, pod którymi 
uzyskać można informacje na temat 
optymalnego wykorzystania Internetu 
przez dzieci i na temat zapobiegania 
zagrożeniom związanym ze szkodliwymi i 
nielegalnymi treściami i zachowaniami, a 
także zaplecze administracyjne dla tych 
numerów.

skreślona

Or. en

Poprawka 286
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 3 – akapit dwudziesty drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Numery interwencyjne pozwalające na 
zgłaszanie obecności w Internecie 
niezgodnych z prawem treści związanych z 
seksualnym wykorzystywaniem dzieci.

skreślona

Or. en



AM\909449PL.doc 147/149 PE494.476v01-00

PL

Poprawka 287
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 3 – akapit dwudziesty drugi – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Narzędzia służące do zapewnienia 
dostępu do treści i usług dostosowanych 
do wieku.

skreślona

Or. en

Poprawka 288
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 3 – akapit dwudziesty drugi – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Oprogramowanie, które umożliwia 
łatwe i szybkie zgłaszanie treści 
niezgodnych z prawem oraz ich usuwanie, 
jak również zgłaszanie przypadków 
dotyczących uwodzenia dzieci przez 
Internet i stosowania cyberprzemocy.

skreślona

Or. en

Poprawka 289
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 3 – akapit dwudziesty drugi – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) Systemy oprogramowania 
umożliwiające szybsze identyfikowanie 
internetowych treści, które przedstawiają 
wykorzystywanie seksualne dzieci i które 
nie zostały dotychczas zgłoszone, jak 

skreślona
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również technologie mające wspomóc 
prowadzenie dochodzeń policyjnych, w 
szczególności jeśli chodzi o identyfikację 
dzieci będących ofiarami, sprawców i 
przypadków komercyjnego wykorzystania 
takich treści.

Or. en

Poprawka 290
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 3 – akapit dwudziesty czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Platforma usług podstawowych obejmować 
będzie sieć krajowych/rządowych 
zespołów reagowania na incydenty 
komputerowe (CERT), działających w 
oparciu o minimalny pakiet podstawowych 
zdolności. Sieć będzie stanowić trzon 
europejskiego systemu wymiany 
informacji i wczesnego ostrzegania 
(EISAS), przeznaczonego dla obywateli 
UE i MŚP.

Platforma usług podstawowych obejmować 
będzie sieć krajowych/rządowych 
zespołów reagowania na incydenty 
komputerowe (CERT) oraz Europejską 
Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji (ENISA), działające w oparciu 
o minimalny pakiet podstawowych 
zdolności. Sieć będzie stanowić trzon 
europejskiego systemu wymiany 
informacji i wczesnego ostrzegania 
(EISAS), przeznaczonego dla obywateli 
UE i MŚP, we współpracy z ENISA.

Or. en

Poprawka 291
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik pierwszy – sekcja 3 – akapit dwudziesty siódmy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Infrastruktura telekomunikacyjna, 
zazwyczaj stosowana przez 
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 
we współpracy z operatorami 

Infrastruktura telekomunikacyjna, 
zazwyczaj stosowana przez 
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 
we współpracy z operatorami 
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telekomunikacyjnymi, jak również 
niezbędne oprzyrządowanie informatyczne 
stanowiące część komponentów 
energetycznych (np. podstacji). 
Infrastruktura ta obejmuje również 
podstawowe usługi, które umożliwiają 
monitorowanie elementów fizycznych i 
kontrolę zarządzania energią, 
automatyzację i zarządzanie danymi oraz 
komunikację między różnymi podmiotami 
(usługodawcami, operatorami sieci i 
innych obiektów, konsumentami itd.).

telekomunikacyjnymi, jak również 
niezbędne oprzyrządowanie informatyczne 
stanowiące część komponentów 
energetycznych (np. podstacji). Wdrażanie 
sieci szerokopasmowych musi odbywać się 
równolegle do wdrażania inteligentnych 
usług energetycznych, tak aby koszty i 
modyfikacje systemowe były nastawione 
na koszty i skuteczne. Infrastruktura ta 
obejmuje również podstawowe usługi, 
które umożliwiają monitorowanie 
elementów fizycznych i kontrolę 
zarządzania energią, automatyzację i 
zarządzanie danymi oraz komunikację 
między różnymi podmiotami 
(usługodawcami, operatorami sieci i 
innych obiektów, konsumentami itd.).

Or. en


