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Poprawka 1
Amelia Andersdotter, Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie wytycznych dla 
transeuropejskich sieci 
telekomunikacyjnych, uchylające decyzję 
nr 1336/97/WE

w sprawie wytycznych dla 
transeuropejskich sieci cyfrowych, 
uchylające decyzję nr 1336/97/WE

Or. en

Poprawka 2
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

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 cyfrowe 
są ze sobą ściśle powiązane. Internet staje 
się dominującą platformą komunikacji, 
usług i działalności gospodarczej. Dostęp 
do szybkiego internetu i usług cyfrowych 
w całej Europie leży zatem w interesie 
publicznym oraz stanowi podstawę 
wzrostu gospodarczego i jednolitego 
rynku.

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

Or. en



PE514.689v01-00 4/47 AM\941114PL.doc

PL

Poprawka 3
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

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 cyfrowe 
są ze sobą ściśle powiązane. Internet staje 
się dominującą platformą komunikacji, 
usług i działalności gospodarczej. Dostęp 
do szybkiego internetu i usług cyfrowych 
w całej Europie leży zatem w interesie 
publicznym oraz stanowi podstawę 
wzrostu gospodarczego i jednolitego 
rynku.

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

Or. en

Poprawka 4
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Rozwój sieci szerokopasmowych i 
sieci szerokopasmowych o dużej 
przepustowości oraz usług cyfrowych 
zwiększy zapotrzebowanie na europejskie 
normy techniczne. Aby Unia mogła 
odgrywać kluczową rolę w przemyśle 
telekomunikacyjnym, konieczne są 
wspólnotowe programy w zakresie badań i 
rozwoju oraz wzmożone monitorowanie 
procedur normalizacyjnych.

Or. en
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Poprawka 5
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Projekty pilotażowe na dużą skalę 
realizowane wspólnie przez państwa 
członkowskie i współfinansowane ze 
środków programu na rzecz 
konkurencyjności i innowacji, takie jak 
PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX lub 
SPOCS, potwierdziły wartość kluczowych 
transgranicznych usług cyfrowych na 
rynku wewnętrznym opartych na 
elementach wspólnych. Osiągnęły one już 
bądź w najbliższej przyszłości osiągną 
stopień zaawansowania wymagany do 
wdrożenia. Istniejące projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
jasno udowodniły już wartość dodaną 
działań na poziomie europejskim, np. w 
dziedzinie dziedzictwa kulturowego 
(Europeana), ochrony dzieci 
(Bezpieczniejszy internet), zabezpieczenia 
społecznego (EESSI); zaproponowano też 
inne, np. w dziedzinie ochrony 
konsumentów (ODR).

(5) Projekty pilotażowe na dużą skalę 
realizowane wspólnie przez państwa 
członkowskie i współfinansowane ze 
środków programu na rzecz 
konkurencyjności i innowacji, takie jak 
PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX lub 
SPOCS, potwierdziły wartość kluczowych 
transgranicznych usług cyfrowych na 
rynku wewnętrznym opartych na 
elementach wspólnych. Osiągnęły one już 
bądź w najbliższej przyszłości osiągną 
stopień zaawansowania wymagany do 
wdrożenia. Istniejące projekty będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
jasno udowodniły już wartość dodaną 
działań na poziomie europejskim, np. w 
dziedzinie dziedzictwa kulturowego 
(Europeana), ochrony dzieci 
(Bezpieczniejszy internet, w tym program 
„Lepszy internet dla dzieci”), 
zabezpieczenia społecznego (EESSI); 
zaproponowano też inne, np. w dziedzinie 
ochrony konsumentów (ODR).

Or. en

Poprawka 6
Erik Bánki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Uwzględniając wyjątkowo ważną 
rolę, jaką program „Bezpieczniejszy 
internet” (przyszły „Lepszy internet dla 
dzieci”) odgrywa przy ochronie i 
wzmacnianiu pozycji dzieci, należy 
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dopilnować, aby był on nadal realizowany 
po roku 2014, z uwzględnieniem ośrodków 
zajmujących się podnoszeniem poziomu 
świadomości, telefonów zaufania i 
telefonicznych linii interwencyjnych.

Or. en

Poprawka 7
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Należy nadal finansować w 
państwach członkowskich program 
„Bezpieczniejszy internet”, w tym centra 
bezpieczniejszego internetu (wraz z 
ośrodkami zajmującymi się podnoszeniem 
poziomu świadomości, telefonami 
zaufania i telefonicznymi liniami 
interwencyjnymi) oraz program „Lepszy
internet dla dzieci”.

Or. en

Poprawka 8
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W odniesieniu do infrastruktury 
publicznych usług cyfrowych elementy 
podstawowe mają pierwszeństwo przed 
innymi elementami infrastruktury usług 
cyfrowych, ponieważ stanowią dla nich 
warunek wstępny. Infrastruktura usług 
cyfrowych powinna między innymi służyć 
wytworzeniu europejskiej wartości dodanej 

(7) W odniesieniu do infrastruktury usług 
cyfrowych elementy podstawowe oraz 
infrastruktura usług cyfrowych 
posiadająca elementy możliwe do 
wykorzystania przez pozostałych 
usługodawców mają pierwszeństwo przed 
innymi elementami infrastruktury usług 
cyfrowych, ponieważ stanowią dla nich 
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i wychodzić naprzeciw udokumentowanym 
potrzebom. Powinna ona zarówno pod 
względem technicznym, jak i operacyjnym, 
osiągnąć stopień zaawansowania 
umożliwiający wdrożenie, potwierdzony 
zwłaszcza w ramach udanych programów 
pilotażowych. Powinny one opierać się na 
konkretnych planach trwałości działań w 
celu zapewnienia długoterminowego 
funkcjonowania platform usług 
podstawowych poza ramami instrumentu 
„Łącząc Europę”. Pomoc finansowa na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinna zatem w miarę możliwości być 
stopniowo zmniejszana i należy 
pozyskiwać finansowanie ze źródeł innych 
niż instrument „Łącząc Europę”.

podstawy dalszego rozwoju. Infrastruktura 
usług cyfrowych powinna między innymi 
służyć wytworzeniu europejskiej wartości 
dodanej i wychodzić naprzeciw 
udokumentowanym potrzebom. Powinna 
ona zarówno pod względem technicznym, 
jak i operacyjnym, osiągnąć stopień 
zaawansowania umożliwiający wdrożenie, 
potwierdzony zwłaszcza w ramach 
udanych programów pilotażowych. 
Powinny one opierać się na konkretnych 
planach trwałości działań w celu 
zapewnienia długoterminowego 
funkcjonowania platform usług 
podstawowych poza ramami instrumentu 
„Łącząc Europę”. Pomoc finansowa na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinna zatem w miarę możliwości być 
stopniowo zmniejszana i należy 
pozyskiwać finansowanie ze źródeł innych 
niż instrument „Łącząc Europę”.

Or. en

Uzasadnienie

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Poprawka 9
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Infrastrukturęusług cyfrowych, skreślony
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niezbędną do spełnienia prawnych 
obowiązków wynikających z przepisów UE 
lub służącą do opracowania bądź 
realizacji elementów podstawowych, które 
mogą mieć duży wpływ na rozwój 
ogólnoeuropejskich usług publicznych, 
należy potraktować priorytetowo w 
zakresie finansowania, tak aby wspierać 
wiele elementów infrastruktury usług 
cyfrowych, a z czasem stopniowo 
zbudować nowy ekosystem europejskiej 
interoperacyjności. W związku z tym 
zobowiązania prawne oznaczają 
szczegółowe przepisy zobowiązujące do 
opracowywania lub wykorzystania 
infrastruktury usług cyfrowych bądź 
wymagające uzyskanie wyników, które 
można osiągnąć jedynie poprzez 
europejską infrastrukturę usług 
cyfrowych.

Or. en

Poprawka 10
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W Europejskiej agendzie cyfrowej 
założono, że do 2020 r. wszyscy 
Europejczycy powinni mieć dostęp do 
internetu o przepustowości przekraczającej 
30 Mb/s, a przynajmniej połowa 
europejskich gospodarstw domowych 
powinna uzyskać dostęp do łączy 
internetowych o prędkości powyżej 100 
Mb/s.

(11) W Europejskiej agendzie cyfrowej 
założono, że do 2020 r. wszyscy 
Europejczycy powinni mieć dostęp do 
internetu o przepustowości przekraczającej 
30 Mb/s, a przynajmniej połowa 
europejskich gospodarstw domowych 
powinna uzyskać dostęp do łączy 
internetowych o prędkości powyżej 100 
Mb/s. Uwzględniając jednak szybki rozwój 
technologii prowadzący do coraz 
szybszych łączy internetowych, 
odpowiednie byłoby założenie docelowo, w 
przypadku wszystkich europejskich 
gospodarstw domowych, dostępu do łączy 
internetowych o prędkości powyżej 100 
Mb/s, a przynajmniej połowa europejskich 



AM\941114PL.doc 9/47 PE514.689v01-00

PL

gospodarstw domowych powinna uzyskać 
dostęp do łączy internetowych o prędkości 
1 Gb/s.

Or. en

Poprawka 11
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Europejski rynek, na którym blisko 
500 milionów osób korzysta z 
szerokopasmowego łącza o dużej 
przepustowości, sprzyjałby rozwojowi 
rynku wewnętrznego, tworząc unikatową
w skali globalnej masę krytyczną 
użytkowników otwierającą nowe 
możliwości przed wszystkimi regionami i 
oferującą każdemu użytkownikowi 
większą wartość, a jednocześnie 
zapewniającą Unii zdolność do zyskania 
miana czołowej gospodarki opartej na 
wiedzy na świecie. Szybki rozwój sieci
szerokopasmowych o dużej 
przepustowości ma kluczowe znaczenie 
dla rozwoju europejskiej produktywności 
oraz powstawania nowych i małych 
przedsiębiorstw, które mają szansę stać się 
liderami w różnych sektorach, np.: opieki 
zdrowotnej, wytwórstwa i usług.

Or. en

Poprawka 12
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) 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 
szybki internet, a jednocześnie oferując 
trwalsze możliwości handlowe jego 
zaspokojenia.

Or. en

Poprawka 13
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Podczas gdy rozwój światłowodów i 
łączy szerokopasmowych o bardzo dużej 
przepustowości w Unii pozostaje 
niezadowalający, inne gospodarki na 
świecie przejmują globalne przywództwo, 
oferując znacznie większą wydajność 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 Unia ma być 
miejscem, w którym będą wdrażane 
innowacje, gromadzona będzie wiedza i 
dostępne będą usługi.

Or. en

Poprawka 14
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 11 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11c) Należy dokonać przeglądu celów na 
rok 2020, tak aby Europa osiągnęła
największą przepustowość 
szerokopasmową na świecie dzięki 
zapewnieniu do 2020 r. wszystkim
obywatelom Unii dostępu do internetu o 
przepustowości wynoszącej 100 Mb/s, a 
połowie gospodarstw domowych w Unii
połączenia internetowego o 
przepustowości wynoszącej 1 Gb/s lub 
więcej.

Or. en

Poprawka 15
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) 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 16
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Zapewnienie konsumentom łatwego 
dostępu do wybranych treści, usług i 
aplikacji oraz możliwości ich 
rozpowszechniania w ramach jednego 
abonamentu internetowego ma 
decydujące znaczenie dla 
urzeczywistnienia jednolitego rynku 
cyfrowego UE. W tym kontekście 
ustalenia BEREC z maja 2012 r. 
pokazują, że co najmniej 20% 
użytkowników mobilnego internetu w 
Europie napotyka na pewne formy 
ograniczenia ich możliwości dostępu do 
usług VoIP. Chociaż oczekuje się, że
konkurencja zdyscyplinuje operatorów, 
postępy są bardzo powolne i w związku z 
tym należy zakazać blokowania legalnych 
usług finansowanym ze środków 
publicznych sieciom telekomunikacyjnym 
określonym w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 17
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Zapewnienie konsumentom łatwego 
dostępu do wybranych treści, usług i 
aplikacji oraz możliwości ich 
rozpowszechniania w ramach jednego 
abonamentu internetowego ma 
decydujące znaczenie dla 
urzeczywistnienia jednolitego rynku 
cyfrowego UE. W tym kontekście 
ustalenia BEREC z maja 2012 r. 
pokazują, że co najmniej 20% 
użytkowników mobilnego internetu w 
Europie napotyka na pewne formy 



AM\941114PL.doc 13/47 PE514.689v01-00

PL

ograniczenia ich możliwości dostępu do 
usług VoIP. Chociaż oczekuje się, że
konkurencja zdyscyplinuje operatorów, 
postępy są bardzo powolne i w związku z 
tym należy zakazać blokowania usług 
finansowanym ze środków publicznych 
sieciom telekomunikacyjnym określonym 
w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 18
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Uzupełnieniem pomocy finansowej na
projekty stanowiące przedmiot wspólnego 
zainteresowania powinny być działania 
horyzontalne, w tym na wsparcie 
techniczne, środki służące pobudzeniu 
popytu i koordynacji, których celem 
powinna być maksymalizacja 
oddziaływania interwencji ze strony UE.

(19) Uzupełnieniem pomocy finansowej na 
projekty stanowiące przedmiot wspólnego 
zainteresowania powinny być działania 
wspierające program, w tym wsparcie 
techniczne, środki służące pobudzeniu 
popytu i koordynacji, których celem 
powinna być maksymalizacja 
oddziaływania interwencji ze strony UE.

Or. en

Poprawka 19
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Należy wyszukiwać i gromadzić 
informacje i dane statystyczne dotyczące 
robót publicznych, które mogłyby zostać 
częściowo lub całkowicie wykorzystane do 
stworzenia sieci nowej generacji,
prowadzić bazę danych dotyczących 
monitorowania wspomnianych robót i 
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opracowania europejskiego rejestru sieci 
telekomunikacyjnych, w miarę możliwości 
uzupełnianą informacjami o podobnym 
charakterze dotyczącymi sieci 
energetycznych i transportowych.

Or. en

Poprawka 20
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Komisję powinna wspomagać grupa
ekspertów będących przedstawicielami
państw członkowskich, z którą będą 
prowadzone konsultacje i która będzie 
między innymi uczestniczyć w procesie 
monitorowania wdrażania niniejszych 
wytycznych, oraz w planowaniu, ocenie i 
rozwiązywaniu problemów związanych z 
wdrażaniem,

(22) Komisję powinna wspomagać grupa 
ekspertów będących przedstawicielami 
wszystkich państw członkowskich, z którą 
będą prowadzone konsultacje i która 
będzie między innymi uczestniczyć w 
procesie monitorowania wdrażania 
niniejszych wytycznych, oraz w 
planowaniu, ocenie i rozwiązywaniu 
problemów związanych z wdrażaniem,

Or. ro

Poprawka 21
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie określa 
wytyczne dotyczące terminowego 
wdrażania i interoperacyjności projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w dziedzinie 
transeuropejskich sieci 
telekomunikacyjnych.

1. Niniejsze rozporządzenie określa 
wytyczne dotyczące terminowego 
wdrażania i interoperacyjności projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w dziedzinie 
transeuropejskich sieci cyfrowych.

Or. en
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Poprawka 22
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 –ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „sieci telekomunikacyjne” oznaczają 
sieci szerokopasmowe oraz infrastrukturę 
usług cyfrowych;

a) „sieci cyfrowe” oznaczają sieci 
szerokopasmowe oraz infrastrukturę usług 
cyfrowych;

Or. en

Poprawka 23
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 –litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „sieci szerokopasmowe” oznaczają 
przewodowe i bezprzewodowe sieci 
dostępu, infrastrukturę pomocniczą oraz 
sieci bazowe zdolne do zapewnienia 
połączenia o bardzo dużej prędkości, 
przyczyniając się w ten sposób do 
realizacji celów Europejskiej agendy 
cyfrowej w zakresie sieci 
szerokopasmowych.

f) „sieci szerokopasmowe” oznaczają 
przewodowe, bezprzewodowe lub oparte 
na przekazie satelitarnym sieci dostępu, 
infrastrukturę pomocniczą oraz sieci 
bazowe zdolne do zapewnienia połączenia 
o bardzo dużej prędkości, przyczyniając się 
w ten sposób do realizacji celów 
Europejskiej agendy cyfrowej w zakresie 
sieci szerokopasmowych.

Or. en

Uzasadnienie

Dla celów neutralności technologicznej należy wymienić wszystkie możliwe rodzaje 
technologii. Usługi satelitarne mogłyby w specyficznych warunkach odgrywać jednakowo 
ważną rolę.

Poprawka 24
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „sieci szerokopasmowe” oznaczają 
przewodowe i bezprzewodowe sieci 
dostępu, infrastrukturę pomocniczą oraz 
sieci bazowe zdolne do zapewnienia 
połączenia o bardzo dużej prędkości, 
przyczyniając się w ten sposób do 
realizacji celów Europejskiej agendy 
cyfrowej w zakresie sieci 
szerokopasmowych.

f) „sieci szerokopasmowe” oznaczają 
przewodowe i bezprzewodowe sieci 
dostępu, infrastrukturę pomocniczą oraz 
sieci bazowe zdolne do zapewnienia 
połączenia o bardzo dużej prędkości, 
przyczyniając się w ten sposób do 
realizacji celów uzyskania w miarę 
możliwości dostępu szerokopasmowego o 
przepustowości co najmniej 100 Mb/s i 
1 Gb/s.

Or. en

Poprawka 25
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wzrost gospodarczy i wspomaganie 
tworzenia jednolitego rynku cyfrowego w 
celu wspierania konkurencyjności 
gospodarki europejskiej, w tym małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP);

a) wzrost gospodarczy i wspomaganie 
tworzenia oraz płynnego funkcjonowania
jednolitego rynku cyfrowego w celu 
wspierania konkurencyjności gospodarki 
europejskiej, w tym małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP);

Or. en

Poprawka 26
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poprawa codziennego życia obywateli, 
przedsiębiorstw i organów administracji 

b) poprawa codziennego życia obywateli, 
przedsiębiorstw i organów administracji na 
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poprzez propagowanie wzajemnych 
połączeń i interoperacyjności krajowych, 
regionalnych i lokalnych sieci 
telekomunikacyjnych, a także dostępu do 
takich sieci.

wszystkich szczeblach poprzez 
propagowanie sieci szerokopasmowych, 
wzajemnych połączeń i interoperacyjności 
krajowych, regionalnych i lokalnych sieci 
telekomunikacyjnych, a także swobodnego 
i niedyskryminującego dostępu do takich 
sieci oraz włączenia cyfrowego, przy czym 
również mniej zaludnione i słabiej 
rozwinięte regiony powinny zostać 
uwzględnione i wyposażone w łącza. 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.

Or. en

Poprawka 27
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) spełnienie prawnych obowiązków 
wynikających z przepisów UE lub 
obowiązków opracowania bądź realizacji 
elementów podstawowych, które mogą 
mieć duży wpływ na rozwój 
ogólnoeuropejskich usług publicznych, 
należy potraktować priorytetowo w 
zakresie finansowania, tak aby wspierać 
wiele elementów infrastruktury usług 
cyfrowych, a z czasem stopniowo 
zbudować nowy ekosystem europejskiej 
interoperacyjności.

Or. ro

Poprawka 28Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania mogą składać 
się ich wszystkie etapy, w tym studia 
wykonalności, wdrożenie, bieżąca 
realizacja, koordynacja i ocena.

2. Na projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania mogą składać 
się ich wszystkie etapy, w tym studia 
wykonalności, wdrożenie, bieżąca 
realizacja i rozwój, koordynacja i ocena.

Or. ro

Poprawka 29
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania mogą być
wspierane poprzez działania horyzontalne.

3. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania są w miarę 
możliwości wspierane poprzez działania 
horyzontalne.

Or. en

Poprawka 30
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania mogą być 
wspierane poprzez działania horyzontalne.

3. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania mogą być 
wspierane poprzez działania wspierające 
program.

Or. en
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Poprawka 31
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działania wchodzące w skład projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w dziedzinie 
infrastruktury usług cyfrowych mogą być 
wspierane przez:

a) działania wchodzące w skład projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania w dziedzinie 
infrastruktury usług cyfrowych mogą być 
wspierane przez:

– zamówienia lub – zamówienia publiczne;

– dotacje;

Or. ro

Poprawka 32
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przy przyznawaniu środków 
finansowych dopilnowuje się, aby zostały 
uwzględnione konkretne potrzeby 
beneficjentów, zwłaszcza poprzez 
zrównoważenie podziału na dotacje i 
innowacyjne instrumenty finansowe.

Or. en

Poprawka 33
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) działania horyzontalne są wspierane c) działania wspierające program są 
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przez wspierane przez

Or. en

Poprawka 34
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) działania horyzontalne są wspierane 
przez

c) działania horyzontalne są wspierane 
przez

– zamówienia lub – zamówienia publiczne.

– dotacje.

Or. ro

Poprawka 35
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Elementy podstawowe stanowiące 
warunek konieczny wykorzystywania, 
rozwijania, wdrażania i eksploatacji innych 
składników infrastruktury usług cyfrowych
oraz wykazujące wyraźne możliwości w 
tym zakresie, wyszczególnione w 
załączniku, uzyskują priorytet w zakresie 
finansowania.

2. Elementy podstawowe oraz już 
rozwinięte infrastruktury usług 
cyfrowych, wykorzystujące modele 
techniczne (takie jak model danych 
interoperacyjnych, model standardowo 
stosowany przy prawach dostępu, model 
sieci łączącej wszystkie państwa 
członkowskie) wykazujące wyraźne 
możliwości w zakresie wykorzystywania, 
rozwijania, wdrażania i eksploatacji innych 
składników infrastruktury usług 
cyfrowych, wyszczególnione w załączniku, 
uzyskują priorytet w zakresie 
finansowania.

Or. en
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Uzasadnienie

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Poprawka 36
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W drugiej kolejności do wsparcia 
kwalifikuje się infrastruktura usług 
cyfrowych wspomagająca wdrażanie 
konkretnych przepisów UE i działająca w 
oparciu o istniejące elementy podstawowe.

3. Pierwszeństwo przyznaje się także 
pozostałym składnikom infrastruktury
usług wyszczególnionym w załączniku
(sekcja 1.2.).

Or. en

Poprawka 37
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Ponieważ platforma usług 
podstawowych jest warunkiem wstępnym 
ustanowienia infrastruktury usług 
cyfrowych, wsparcie dla platform usług 
podstawowych i ich wspólnych elementów 
podstawowych ma pierwszeństwo przed 
usługami ogólnymi.
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Or. en

Poprawka 38
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na podstawie celów określonych w art. 
3 i w zależności od dostępnego budżetu, 
programy prac mogą ustanawiać 
dodatkowe kryteria kwalifikowalności i 
kryteria priorytetowe w dziedzinie 
infrastruktury usług cyfrowych.

4. Na podstawie celów określonych w art. 
3 i w zależności od dostępnego budżetu, 
programy prac, zdefiniowane w 
rozporządzeniu (UE) nr /ustanawiającym 
instrument „Łącząc Europę” („programy 
prac”) mogą ustanawiać dodatkowe 
kryteria kwalifikowalności i kryteria 
priorytetowe w dziedzinie infrastruktury 
usług cyfrowych.

Or. en

Poprawka 39
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na podstawie celów określonych w art. 
3 i w zależności od dostępnego budżetu, 
programy prac mogą ustanawiać 
dodatkowe kryteria kwalifikowalności i 
kryteria priorytetowe w dziedzinie 
infrastruktury usług cyfrowych.

4. Na podstawie celów określonych w art. 
3 oraz w załączniku do tego 
rozporządzenia i w zależności od 
dostępnego budżetu, programy prac mogą 
ustanawiać dodatkowe kryteria 
kwalifikowalności i kryteria priorytetowe 
w dziedzinie infrastruktury usług 
cyfrowych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że załącznik ten stanowi również podstawę wyboru projektu i stąd też nie 
może zostać pominięty.
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Poprawka 40
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wnosić znaczący wkład w realizację 
celów Europejskiej agendy cyfrowej,

a) wnosić znaczący wkład w realizację 
celów uzyskania w miarę możliwości
dostępu szerokopasmowego o 
przepustowości co najmniej 100 Mb/s i 1
Gb/s,

Or. en

Poprawka 41
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) stosować rozwiązania techniczne, która 
wydają się najodpowiedniejsze do 
sprostania potrzebom istniejącym w danej 
dziedzinie z uwzględnieniem czynników 
geograficznych, społecznych i 
gospodarczych w oparciu o obiektywne 
kryteria i zgodnie z zasadą neutralności 
technologicznej,

skreślona

Or. en

Poprawka 42
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 6 – ustęp 5 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wykorzystywać najnowocześniejsze 
rozwiązania techniczne lub opierać się na 
nowoczesnych modelach działalności 
gospodarczej i charakteryzować się 
wysoką odtwarzalnością.

f) zaproponować najlepszy stosunek 
między najnowocześniejszymi 
technologiami pod względem przepływu 
danych, bezpieczeństwa transmisji, 
odporności sieci oraz opłacalności.

Or. en

Poprawka 43
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Spełnienie kryterium, o którym mowa w 
lit. f) ustępu poprzedzającego, nie jest 
wymagane w odniesieniu do projektów 
finansowanych z dodatkowych 
wydzielonych składek ustalonych zgodnie 
z art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
xxx/2012 [rozporządzenie ustanawiające 
instrument „Łącząc Europę”].

skreślony

Or. en

Poprawka 44
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Kryteria kwalifikowalności w 
odniesieniu do działań horyzontalnych są 
określone w programach prac.

7. Kryteria kwalifikowalności w 
odniesieniu do działań wspierających 
programy są określone w programach prac.

Or. en
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Poprawka 45
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby osiągnąć cele wyznaczone w 
niniejszych wytycznych, Unia może 
nawiązywać kontakty, prowadzić 
rozmowy, wymieniać się informacjami i 
współpracować z organami publicznymi
lub wszelkimi innymi organizacjami w 
państwach trzecich. Celem tej współpracy 
jest m.in. wspieranie interoperacyjności 
między sieciami telekomunikacyjnymi w 
Unii a sieciami telekomunikacyjnymi
państw trzecich.

Aby osiągnąć cele wyznaczone w 
niniejszych wytycznych, Unia może 
nawiązywać kontakty, prowadzić 
rozmowy, wymieniać się informacjami i 
współpracować z organami publicznymi 
lub wszelkimi innymi organizacjami w 
państwach trzecich. Celem tej współpracy 
jest m.in. wspieranie interoperacyjności 
między sieciami cyfrowymi w Unii a
sieciami cyfrowymi państw trzecich.

Or. en

Poprawka 46
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – 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 i Komisja 
wymieniają się informacjami i najlepszymi 
praktykami dotyczącymi postępów w 
realizacji niniejszych wytycznych. Roczne 
podsumowanie tych informacji przekazuje 
się Parlamentowi Europejskiemu. 
Państwa członkowskie angażują w ten 
proces władze lokalne i regionalne.

Or. en
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Poprawka 47
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja prowadzi konsultacje z grupą 
ekspertów, w skład której wchodzi po 
jednym przedstawicielu każdego państwa 
członkowskiego i jest przez nią 
wspomagana. W szczególności grupa 
ekspertów wspomaga Komisję w
następujących kwestiach:

2. Komisja prowadzi konsultacje z grupą 
ekspertów, w skład której wchodzi po 
jednym przedstawicielu każdego państwa 
członkowskiego i jest przez nią 
wspomagana. W szczególności grupa 
ekspertów wspomaga Komisję w 
następujących kwestiach:

a) monitorowanie wdrażania niniejszych 
wytycznych,

a) monitorowanie wdrażania niniejszych 
wytycznych,

b) opracowywanie w stosownych 
przypadkach planów lub strategii 
krajowych,

b) opracowywanie w stosownych 
przypadkach planów lub strategii 
krajowych,

c) podejmowanie działań zmierzających do 
oceny realizacji programów prac pod 
względem finansowym i technicznym,

c) podejmowanie działań zmierzających do 
oceny realizacji programów prac pod 
względem finansowym i technicznym,

d) rozwiązywanie problemów istniejących 
lub powstających w toku realizacji 
projektu.

d) rozwiązywanie problemów istniejących 
lub powstających w toku realizacji 
projektu,

Grupa ekspertów może także rozpatrywać 
wszelkie inne kwestie związane z 
rozwojem transeuropejskich sieci 
telekomunikacyjnych.

e) tworzenie map infrastruktury i 
wymiana informacji.

Grupa ekspertów może rozpatrywać 
wszelkie inne kwestie związane z 
rozwojem transeuropejskich sieci
telekomunikacyjnych.

W szczególności grupa ekspertów pomaga 
Komisji w pracach przygotowawczych 
poprzedzających opracowanie rocznego i 
wieloletniego programu prac oraz w ich 
przeglądzie, o którym mowa odpowiednio 
w art. 17 ust. 1 i w art. 17 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr xxxx/xxxx 
ustanawiającego instrument „Łącząc
Europę”.
W tym celu grupa ekspertów podejmuje 
zorganizowaną współpracę z 
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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.
Komisja i EBI w możliwie najwyższym 
stopniu uwzględniają uwagi grupy 
ekspertów i publicznie uzasadniają 
przypadki, w których uwagi te nie zostały 
uwzględnione. Komisja informuje grupę 
ekspertów na każdym jej posiedzeniu o 
postępach we wdrażaniu programu prac.

Or. en

Poprawka 48
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opracowywanie w stosownych 
przypadkach planów lub strategii 
krajowych,

b) koordynowanie w stosownych 
przypadkach planów lub strategii 
krajowych,

Or. en

Poprawka 49
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – ostatni akapit

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grupa ekspertów może także rozpatrywać 
wszelkie inne kwestie związane z 

Grupa ekspertów może także rozpatrywać 
wszelkie inne kwestie związane z 
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rozwojem transeuropejskich sieci 
telekomunikacyjnych.

rozwojem transeuropejskich sieci 
cyfrowych.

Or. en

Poprawka 50
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – 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 ewentualnych innych 
napotkanych trudności;
b) środków zaangażowanych 
i wypłaconych przez Unię na rzecz 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr xxxx/xxxx
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającym instrument „Łącząc 
Europę”, w zestawieniu z łączną 
wartością finansowanych projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania.

Or. en

Poprawka 51
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Interwencje w dziedzinie infrastruktury Interwencje w dziedzinie infrastruktury 
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usług cyfrowych zasadniczo opierają się na 
podejściu dwupoziomowym: platformy 
usług podstawowych i podstawowych
usług. Ponieważ platforma usług 
podstawowych jest warunkiem wstępnym 
ustanowienia infrastruktury usług 
cyfrowych, wsparcie dla platform usług 
podstawowych i ich wspólnych elementów 
podstawowych ma pierwszeństwo przed 
usługami ogólnymi.

usług cyfrowych zasadniczo opierają się na 
podejściu dwupoziomowym: platformy 
usług podstawowych i usług ogólnych.

Or. en

Poprawka 52
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Platformy usług podstawowych i ich 
wspólne elementy podstawowe odnoszą się 
do potrzeb w zakresie interoperacyjności i 
bezpieczeństwa projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania. 
Są one przeznaczone do umożliwienia 
cyfrowych interakcji między organami 
administracji publicznej a obywatelami, 
organami administracji publicznej a 
przedsiębiorstwami i organizacjami, lub w 
obrębie organów publicznych różnych 
państw członkowskich poprzez 
wprowadzenie ujednoliconych, 
transgranicznych i łatwych w obsłudze 
platform interakcji. Elementy podstawowe
infrastruktury usług cyfrowych mają 
pierwszeństwo przed innymi składnikami 
infrastruktury usług cyfrowych, ponieważ 
pierwsze z nich są warunkiem wstępnym 
funkcjonowania drugich. Usługi ogólne 
zapewniają połączenie z platformami usług 
podstawowych i umożliwiają usługom o 
krajowej wartości dodanej korzystanie z 
platform usług podstawowych. Stanowią 
one bramki sieciowe umożliwiające 

Platformy usług podstawowych odnoszą 
się do potrzeb w zakresie 
interoperacyjności i bezpieczeństwa 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania. Są one 
przeznaczone do umożliwienia cyfrowych 
interakcji między organami administracji 
publicznej a obywatelami, organami 
administracji publicznej a 
przedsiębiorstwami i organizacjami, lub w 
obrębie organów publicznych różnych 
państw członkowskich poprzez 
wprowadzenie ujednoliconych, 
transgranicznych i łatwych w obsłudze 
platform interakcji. Infrastruktury usług 
cyfrowych stanowiące integralną część 
innych składników infrastruktury usług 
cyfrowych lub które mogą służyć jako 
model dla nowych platform mają 
pierwszeństwo przed innymi składnikami 
infrastruktury usług cyfrowych. Usługi 
ogólne zapewniają połączenie z 
platformami usług podstawowych i 
umożliwiają usługom o krajowej wartości 
dodanej korzystanie z platform usług 
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połączenie między służbami krajowymi 
oraz platformami usług podstawowych i 
umożliwiają krajowym organom 
publicznym i organizacjom, podmiotom 
gospodarczym lub obywatelom dostęp do 
platformy usług podstawowych w celu 
przeprowadzania transakcji 
transgranicznych. Jakość usług oraz 
wsparcie dla zainteresowanych stron 
zaangażowanych w transakcje 
transgraniczne są zapewnione. Wspierają 
one i stymulują korzystanie z platform 
usług podstawowych.

podstawowych. Stanowią one bramki 
sieciowe umożliwiające połączenie między 
służbami krajowymi oraz platformami 
usług podstawowych i umożliwiają 
krajowym organom publicznym i 
organizacjom, podmiotom gospodarczym 
lub obywatelom dostęp do platformy usług 
podstawowych w celu przeprowadzania 
transakcji transgranicznych. Jakość usług 
oraz wsparcie dla zainteresowanych stron 
zaangażowanych w transakcje 
transgraniczne są zapewnione. Wspierają 
one i stymulują korzystanie z platform 
usług podstawowych.

Or. en

Uzasadnienie

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Poprawka 53
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 1 – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Inna infrastruktura usług cyfrowych z 
góry uznana za kwalifikowalną zgodnie z 
postanowieniami art. 6 ust. 1:

2. Inna platforma usług podstawowych z 
góry uznana za kwalifikowalną zgodnie z 
postanowieniami art. 6 ust. 1:

Or. en
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Uzasadnienie

Tekst w oryginalnym brzmieniu nie określa w jasny sposób gdzie będą zaangażowane 
„platformy usług podstawowych”, jak określono w art. 2, ponieważ wyłącznie w lit. f) 
określono w sposób wyraźny platformę usług podstawowych. Stąd też albo wszystkie te usługi 
stanowią platformę usług podstawowych, albo też definicja nie znajduje odzwierciedlenia w 
tekście.

Poprawka 54
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 1 – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Inna infrastruktura usług cyfrowych z 
góry uznana za kwalifikowalną zgodnie z 
postanowieniami art. 6 ust. 1:

2. Inna infrastruktura usług cyfrowych z 
góry uznana za kwalifikowalną zgodnie z 
postanowieniami art. 6 ust. 1 i ust. 3:

Or. en

Poprawka 55
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 1 – punkt 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) dostęp do zasobów cyfrowych 
stanowiących część europejskiego 
dziedzictwa kulturowego: odnosi się to do 
platformy usług podstawowych działającej 
w oparciu o istniejący już portal 
Europeana. Platforma ta będzie stanowić 
jeden punkt dostępu do treści z zakresu 
europejskiego dziedzictwa kulturowego na 
poziomie jednostkowym, oferować zestaw 
specyfikacji interfejsów do współdziałania 
z infrastrukturą (wyszukiwanie danych, 
pobieranie danych), wspomagać 
dostosowanie metadanych oraz 

f) dostęp do zasobów cyfrowych 
stanowiących część europejskiego 
dziedzictwa kulturowego: odnosi się to do 
platformy usług podstawowych działającej 
w oparciu o istniejący już portal 
Europeana. Platforma ta stanowi centralny 
punkt dostępu do treści z zakresu 
europejskiego dziedzictwa kulturowego na 
poziomie jednostkowym, oferować zestaw 
specyfikacji interfejsów do współdziałania 
z infrastrukturą (wyszukiwanie danych, 
pobieranie danych), wspomagać 
dostosowanie metadanych oraz 
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wprowadzanie nowych treści, jak również 
przekazywać informacje na temat 
warunków ponownego wykorzystania 
treści dostępnych za pośrednictwem 
infrastruktury;

wprowadzanie nowych treści, jak również 
przekazywać informacje na temat 
warunków ponownego wykorzystania 
treści dostępnych za pośrednictwem 
infrastruktury;

Or. en

Uzasadnienie

Europeana już zapewnia taki dostęp. W rzeczywistości Europeana jest platformą wysoce 
zaawansowaną wykorzystującą model danych interoperacyjnych, zaś standaryzacja praw jest 
powielana przez publiczne biblioteki cyfrowe w Ameryce Północnej, Afryce i Korei. Nie 
stanowi ona również jednego punktu dostępu, ponieważ poprzez API zapewnia dostęp bez 
względu na miejsce przebywania użytkownika na każde żądanie.

Poprawka 56
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Załącznik – sekcja 1 – punkt 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) infrastruktura służąca do obsługi 
programu „Bezpieczniejszy internet”: 
odnosi się to do platformy służącej do 
pozyskiwania, eksploatacji i utrzymania 
wspólnych systemów obliczeniowych, baz 
danych i narzędzi informatycznych dla 
centrów bezpieczniejszego internetu w 
państwach członkowskich. Uwzględnia się
również działania zaplecza 
administracyjnego w zakresie 
nielegalnych treści związanych z 
wykorzystywaniem seksualnym, w tym 
zapewnienie na szczeblu krajowym
telefonicznych linii interwencyjnych 
służących zgłaszaniu przypadków 
wykorzystywania seksualnego, telefonów 
zaufania oraz działań podnoszących
poziom świadomości, a także powiązania z 
organami policyjnymi, w tym z 
organizacjami międzynarodowymi, takimi 
jak Interpol, oraz, w stosownych 
przypadkach, usuwanie tych treści przez 
odpowiednie strony internetowe. 



AM\941114PL.doc 33/47 PE514.689v01-00

PL

Działania te będą wspierane przez 
wspólne bazy danych oraz usługi ogólne, 
takie jak:
a) platformy szkoleniowe oraz platformy 
do opracowania najlepszych praktyk dla 
centrów bezpieczniejszego internetu w 
państwach członkowskich,
b) krajowe telefony zaufania dla dzieci, 
rodziców i opiekunów, pod których 
numerami 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,
c) krajowe numery interwencyjne 
pozwalające na zgłaszanie obecności w 
internecie niezgodnych z prawem treści 
związanych z seksualnym 
wykorzystywaniem dzieci,
d) prowadzone w skali krajowej kampanie 
mające na celu podniesienie poziomu
świadomości,
e) narzędzia służące do zapewnienia 
dostępu do treści i usług dostosowanych 
do wieku,
f) 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,
g) 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 
szczególności jeśli chodzi o identyfikację 
dzieci będących ofiarami, sprawców i 
przypadków komercyjnego wykorzystania 
takich treści.
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Or. en

Uzasadnienie

W ostatnich latach działalność centrów bezpieczniejszego internetu była chwalona, dlatego 
też powinna ona być prowadzona nadal. Tekst w oryginalnym brzmieniu nie zapewnia 
wystarczających funduszy na wszystkie działania, w tym kampanie mające na celu 
podniesienie poziomu świadomości, obecnie finansowane ze środków UE. Stąd też platforma 
bezpieczniejszego internetu została przeniesiona do elementów podstawowych, co ma na celu 
odwzorowanie jej znaczenia i zapewnienie priorytetowego finansowania. Należy również 
podkreślić, że dla lepszej współpracy z krajowymi organami ścigania telefoniczne linie
interwencyjne oraz telefony zaufania muszą być zapewnione na szczeblu krajowym zamiast 
usługi scentralizowanej na szczeblu UE.

Poprawka 57
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Załącznik – sekcja 1 – punkt 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) infrastruktura służąca do obsługi 
programu „Bezpieczniejszy internet”: 
odnosi się to do platformy służącej do 
pozyskiwania, eksploatacji i utrzymania 
wspólnych systemów obliczeniowych, baz 
danych i narzędzi informatycznych dla 
centrów bezpieczniejszego internetu w 
państwach członkowskich. Dotyczy to 
również działań zaplecza 
administracyjnego w zakresie 
nielegalnych treści związanych z 
wykorzystywaniem seksualnym, a także 
powiązań z organami policyjnymi, w tym z 
organizacjami międzynarodowymi, takimi 
jak Interpol, oraz, w stosownych 
przypadkach, usuwanie tych treści przez 
odpowiednie strony internetowe. 
Wsparciem platformy będą wspólne bazy 
danych.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

W ostatnich latach działalność centrów bezpieczniejszego internetu była chwalona, dlatego 
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też powinna ona być prowadzona nadal. Tekst w oryginalnym brzmieniu nie zapewnia 
wystarczających funduszy na wszystkie działania, w tym kampanie mające na celu 
podniesienie poziomu świadomości, obecnie finansowane ze środków UE. Stąd też platforma 
bezpieczniejszego internetu została przeniesiona do elementów podstawowych, co ma na celu 
odwzorowanie jej znaczenia i zapewnienie priorytetowego finansowania. Należy również 
podkreślić, że dla lepszej współpracy z krajowymi organami ścigania telefoniczne linie 
interwencyjne oraz telefony zaufania muszą być zapewnione na szczeblu krajowym zamiast 
usługi scentralizowanej na szczeblu UE.

Poprawka 58
Erik Bánki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 1 – punkt 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) infrastruktura służąca do obsługi 
programu „Bezpieczniejszy internet”: 
odnosi się to do platformy służącej do 
pozyskiwania, eksploatacji i utrzymania 
wspólnych systemów obliczeniowych, baz 
danych i narzędzi informatycznych dla 
centrów bezpieczniejszego internetu w 
państwach członkowskich. Dotyczy to 
również działań zaplecza 
administracyjnego w zakresie nielegalnych 
treści związanych z wykorzystywaniem 
seksualnym, a także powiązań z organami 
policyjnymi, w tym z organizacjami 
międzynarodowymi, takimi jak Interpol, 
oraz, w stosownych przypadkach, 
usuwanie tych treści przez odpowiednie 
strony internetowe. Wsparciem platformy 
będą wspólne bazy danych;

g) infrastruktura służąca do obsługi 
programu „Bezpieczniejszy internet”: 
odnosi się to do platformy służącej do 
pozyskiwania, eksploatacji i utrzymania 
wspólnych systemów obliczeniowych, baz 
danych i narzędzi informatycznych dla 
centrów bezpieczniejszego internetu w 
państwach członkowskich. Centra 
bezpieczniejszego internetu w państwach 
członkowskich stanowią kluczowy element 
infrastruktury służącej do obsługi 
programu „Bezpieczniejszy internet”, w 
ramach którego na szczególną uwagę 
zasługują telefony zaufania, telefoniczne 
linie interwencyjne oraz działania mające 
na celu podniesienie poziomu 
świadomości. Stąd też na ośrodki 
zajmujące się podnoszeniem poziomu 
świadomości, telefony zaufania i 
telefoniczne linie interwencyjne potrzebne 
są gwarantowane środki w rocznej kwocie 
co najmniej 15 mln EUR. Dotyczy to 
również działań zaplecza 
administracyjnego w zakresie nielegalnych 
treści związanych z wykorzystywaniem 
seksualnym, a także powiązań z organami 
policyjnymi, w tym z organizacjami 
międzynarodowymi, takimi jak Interpol, 
oraz, w stosownych przypadkach, 
usuwanie tych treści przez odpowiednie 
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strony internetowe. Wsparciem platformy 
będą wspólne bazy danych;

Or. en

Poprawka 59
Vicky Ford, Erik Bánki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 1 – punkt 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) infrastruktura służąca do obsługi 
programu „Bezpieczniejszy internet”: 
odnosi się to do platformy służącej do 
pozyskiwania, eksploatacji i utrzymania 
wspólnych systemów obliczeniowych, baz 
danych i narzędzi informatycznych dla 
centrów bezpieczniejszego internetu w 
państwach członkowskich. Dotyczy to 
również działań zaplecza 
administracyjnego w zakresie nielegalnych
treści związanych z wykorzystywaniem 
seksualnym, a także powiązań z organami 
policyjnymi, w tym z organizacjami 
międzynarodowymi, takimi jak Interpol, 
oraz, w stosownych przypadkach, 
usuwanie tych treści przez odpowiednie 
strony internetowe. Wsparciem platformy 
będą wspólne bazy danych;

g) infrastruktura służąca do obsługi 
programu „Bezpieczniejszy internet”: 
odnosi się to do platformy służącej do 
pozyskiwania, eksploatacji i utrzymania 
wspólnych systemów obliczeniowych, baz 
danych i narzędzi informatycznych dla 
centrów bezpieczniejszego internetu w 
państwach członkowskich. Centra 
bezpieczniejszego internetu w państwach 
członkowskich stanowią kluczowy element 
infrastruktury służącej do obsługi 
programu „Bezpieczniejszy internet”, w 
ramach którego na szczególną uwagę 
zasługują telefony zaufania, telefoniczne 
linie interwencyjne oraz działania mające 
na celu podniesienie poziomu 
świadomości. Dotyczy to również działań 
zaplecza administracyjnego w zakresie 
nielegalnych treści związanych z 
wykorzystywaniem seksualnym, a także 
powiązań z organami policyjnymi, w tym z 
organizacjami międzynarodowymi, takimi 
jak Interpol, oraz, w stosownych 
przypadkach, usuwanie tych treści przez 
odpowiednie strony internetowe. 
Wsparciem platformy będą wspólne bazy 
danych;

Or. en

Poprawka 60
Claudette Abela Baldacchino
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 1 – punkt 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) infrastruktura służąca do obsługi 
programu „Bezpieczniejszy internet”: 
odnosi się to do platformy służącej do 
pozyskiwania, eksploatacji i utrzymania 
wspólnych systemów obliczeniowych, baz 
danych i narzędzi informatycznych dla 
centrów bezpieczniejszego internetu w 
państwach członkowskich. Dotyczy to 
również działań zaplecza 
administracyjnego w zakresie nielegalnych 
treści związanych z wykorzystywaniem 
seksualnym, a także powiązań z organami 
policyjnymi, w tym z organizacjami 
międzynarodowymi, takimi jak Interpol, 
oraz, w stosownych przypadkach, 
usuwanie tych treści przez odpowiednie 
strony internetowe. Wsparciem platformy 
będą wspólne bazy danych;

g) infrastruktura służąca do obsługi 
programu „Bezpieczniejszy internet”: 
odnosi się to do platformy służącej do 
pozyskiwania, eksploatacji i utrzymania 
wspólnych systemów obliczeniowych, baz 
danych i narzędzi informatycznych dla 
centrów bezpieczniejszego internetu w 
państwach członkowskich. Centra 
bezpieczniejszego internetu w państwach 
członkowskich stanowią element 
infrastruktury służącej do obsługi 
programu „Bezpieczniejszy internet”. 
Jedynie centra bezpieczniejszego 
internetu, w ramach unijnej platformy 
usług podstawowych, zapewniają wartość 
dodaną. Dotyczy to również działań 
zaplecza administracyjnego w zakresie 
nielegalnych treści związanych z 
wykorzystywaniem seksualnym, a także 
powiązań z organami policyjnymi, w tym z 
organizacjami międzynarodowymi, takimi 
jak Interpol, oraz, w stosownych 
przypadkach, usuwanie tych treści przez 
odpowiednie strony internetowe. 
Wsparciem platformy będą wspólne bazy 
danych;

Or. en

Poprawka 61
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Załącznik – sekcja 1 – punkt 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) infrastruktura służąca do obsługi 
programu „Bezpieczniejszy internet”: 
odnosi się to do platformy służącej do 
pozyskiwania, eksploatacji i utrzymania 

g) infrastruktura służąca do obsługi 
programu „Bezpieczniejszy internet”: 
odnosi się to do platformy służącej do 
pozyskiwania, eksploatacji i utrzymania 



PE514.689v01-00 38/47 AM\941114PL.doc

PL

wspólnych systemów obliczeniowych, baz 
danych i narzędzi informatycznych dla 
centrów bezpieczniejszego internetu w 
państwach członkowskich. Dotyczy to 
również działań zaplecza 
administracyjnego w zakresie nielegalnych 
treści związanych z wykorzystywaniem 
seksualnym, a także powiązań z organami 
policyjnymi, w tym z organizacjami 
międzynarodowymi, takimi jak Interpol, 
oraz, w stosownych przypadkach, 
usuwanie tych treści przez odpowiednie 
strony internetowe. Wsparciem platformy 
będą wspólne bazy danych;

wspólnych systemów obliczeniowych, baz 
danych i narzędzi informatycznych dla 
centrów bezpieczniejszego internetu, w tym
ośrodki zajmujące się podnoszeniem
poziomu świadomości, telefony zaufania i 
telefoniczne linie interwencyjne w 
państwach członkowskich. Dotyczy to 
również działań zaplecza 
administracyjnego w zakresie nielegalnych 
treści związanych z wykorzystywaniem 
seksualnym, a także powiązań z organami 
policyjnymi, w tym z organizacjami 
międzynarodowymi, takimi jak Interpol, 
oraz, w stosownych przypadkach, 
usuwanie tych treści przez odpowiednie 
strony internetowe. Wsparciem platformy 
będą wspólne bazy danych;

Or. en

Poprawka 62
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Załącznik – sekcja 1 – punkt 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) infrastruktura służąca do obsługi 
programu „Bezpieczniejszy internet”: 
odnosi się to do platformy służącej do 
pozyskiwania, eksploatacji i utrzymania 
wspólnych systemów obliczeniowych, baz 
danych i narzędzi informatycznych dla 
centrów bezpieczniejszego internetu w 
państwach członkowskich. Dotyczy to 
również działań zaplecza 
administracyjnego w zakresie nielegalnych 
treści związanych z wykorzystywaniem 
seksualnym, a także powiązań z organami 
policyjnymi, w tym z organizacjami 
międzynarodowymi, takimi jak Interpol, 
oraz, w stosownych przypadkach, 
usuwanie tych treści przez odpowiednie 
strony internetowe. Wsparciem platformy 
będą wspólne bazy danych;

g) infrastruktura służąca do obsługi 
programu „Bezpieczniejszy internet”: 
odnosi się to do platformy służącej do 
pozyskiwania, eksploatacji i utrzymania 
wspólnych systemów obliczeniowych, baz 
danych i narzędzi informatycznych dla 
centrów bezpieczniejszego internetu w 
państwach członkowskich. Dotyczy to 
również działań zaplecza 
administracyjnego w zakresie nielegalnych 
treści związanych z wykorzystywaniem 
seksualnym i krajowych telefonów 
zaufania, a także powiązań z organami 
policyjnymi, w tym z organizacjami 
międzynarodowymi, takimi jak Interpol, 
oraz, w stosownych przypadkach, 
usuwanie tych treści przez odpowiednie 
strony internetowe. Wsparciem platformy 
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będą wspólne bazy danych;

Or. en

Uzasadnienie

Istniejąca od 1999 r. krajowa sieć telefonów zaufania sprawdziła się i zasadniczo powinna 
być dalej wykorzystywana.

Poprawka 63
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 1 – punkt 2 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) 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;

Or. en

Poprawka 64
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 1 – punkt 2 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) rejestry elektroniczne i/lub narodowe 
specjalistyczne systemy informatyczne, 
których realizacja i łączenie na szczeblu
europejskim stały się obowiązkowe na 
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mocy rozporządzeń/dyrektyw/decyzji 
europejskich;

Or. ro

Poprawka 65
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 1 – punkt 2 – litera h b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

hb) europejska platforma dostępu do 
zasobów edukacyjnych. Celem tej 
platformy jest osiągnięcie korzyści 
płynących z ICT w dziedzinie edukacji 
poprzez zapewnienie ogólnoeuropejskiego 
dostępu do wymienianych materiałów 
edukacyjnych. Przystępność cenowa oraz 
lepsza jakość dostępu do materiałów 
edukacyjnych, poddane ocenie, 
wzmocniłyby spójność europejską, 
umożliwiając nawiązywanie kontaktów, 
współpracę oraz prowadzenie debat 
między studentami oraz w świecie 
akademickim. Platforma ta pełniłaby 
funkcję szkieletu współpracy między 
instytucjami oświatowymi, ułatwiając 
wdrażanie innych programów UE takich 
jak „Erasmus dla wszystkich”. 
Zapewniłoby to lepszy dostęp do edukacji i 
wzmocniłoby pozycję Unii w świecie 
akademickim w skali globalnej.

Or. en

Poprawka 66
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik – sekcja 1 – punkt 2 – litera h b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

hb) interoperacyjne transgraniczne usługi 
administracji elektronicznej.

Or. ro

Poprawka 67
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 2 – punkt 2 – wprowadzenie – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli to możliwe należy wykorzystać 
potencjalne synergie między 
wprowadzeniem sieci szerokopasmowych 
a innymi sieciami użyteczności publicznej 
(sieciami energetycznymi, 
transportowymi, wodno-kanalizacyjnymi 
itd.), w szczególności sieciami związanymi 
z inteligentną dystrybucją energii 
elektrycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas gdy powyższe dwa punkty opisują konkretne działania, punkt trzeci wydaje się raczej 
warunkiem wstępnym lub celem i dlatego nie powinien systematycznie stanowić części 
numeracji.

Poprawka 68
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Załącznik – sekcja 2 – punkt 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) powinien przyczynić się do 
zmniejszenia przepaści cyfrowej.



PE514.689v01-00 42/47 AM\941114PL.doc

PL

Or. ro

Poprawka 69
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Załącznik – sekcja 2 – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie projekty wspierane finansowo 
na podstawie niniejszego rozporządzenia w 
znacznym stopniu przyczyniają się do 
osiągnięcia celów Europejskiej agendy 
cyfrowej.

Wszystkie projekty wspierane finansowo 
na podstawie niniejszego rozporządzenia w 
znacznym stopniu przyczyniają się do 
osiągnięcia celów uzyskania w miarę 
możliwości przepustowości co najmniej 
100 Mb/s i 1 Gb/s.

Or. en

Poprawka 70
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Załącznik – sekcja 2 – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie projekty wspierane finansowo 
na podstawie niniejszego rozporządzenia
w znacznym stopniu przyczyniają się do 
osiągnięcia celów Europejskiej agendy 
cyfrowej.

Wszystkie projekty wspierane finansowo 
na podstawie niniejszej sekcji w znacznym 
stopniu przyczyniają się do osiągnięcia 
celów Europejskiej agendy cyfrowej.

Or. en

Uzasadnienie

Dotyczy to konkretnie sekcji poświęconej sieci szerokopasmowej i powinno zostać 
zamieszczone na początku załącznika. Z uwagi na to, że infrastruktura usług cyfrowych może 
być bezpośrednio powiązana z celami agendy cyfrowej, należy wyjaśnić, że wymóg ten 
dotyczy wyłącznie sekcji poświęconej sieci szerokopasmowej.

Poprawka 71
Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Załącznik – sekcja 2 – punkt 2 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Działania finansowane bezpośrednio 
przez UE:

a) Działania finansowane bezpośrednio 
przez UE charakteryzują się wysoką 
odtwarzalnością, umożliwiając w ten 
sposób osiągnięcie szerszego wpływu na 
rynek ze względu na swój efekt 
demonstracyjny. Ponadto działania:

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie projekty powinny charakteryzować się wysoką odtwarzalnością. Środków 
publicznych nie należy wykorzystywać w projektach wymagających konkretnych rozwiązań, 
które funkcjonują wyłącznie w specyficznych warunkach, lecz w projektach które potencjalnie 
można wdrożyć na szerszą skalę. Uwzględnia to również art. 6 ust. 5 lit. f), w której
odtwarzalność określono jako element łączny, nie alternatywę.

Poprawka 72
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Załącznik – sekcja 2 – punkt 2 – litera a – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– będą oparte na najnowocześniejszych 
rozwiązaniach technicznych w zakresie 
technologii przewodowej lub 
bezprzewodowej, zdolnych do świadczenia 
bardzo szybkich usług szerokopasmowych, 
zaspokajając w ten sposób popyt na 
aplikacje wymagające dużej 
przepustowości, lub

– będą oparte na najnowocześniejszych 
rozwiązaniach technicznych w zakresie 
technologii przewodowej lub 
bezprzewodowej, zdolnych do świadczenia 
bardzo szybkich usług szerokopasmowych
o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, 
zaspokajając w ten sposób popyt na 
aplikacje wymagające dużej 
przepustowości, lub

Or. en

Poprawka 73
Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Załącznik – sekcja 2 – punkt 2 – litera a – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– charakateryzują się wysoką 
odtwarzalnością, umożliwiając w ten 
sposób osiągnięcie szerszego wpływu na 
rynek ze względu na swój efekt 
demonstracyjny.

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie projekty powinny charakteryzować się wysoką odtwarzalnością. Środków 
publicznych nie należy wykorzystywać w projektach wymagających konkretnych rozwiązań, 
które funkcjonują wyłącznie w specyficznych warunkach, lecz w projektach które potencjalnie 
można wdrożyć na szerszą skalę. Uwzględnia to również art. 6 ust. 5 lit. f), w której
odtwarzalność określono jako element łączny, nie alternatywę.

Poprawka 74
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 2 – punkt 2 – litera a – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– są zgodne z obowiązującym prawem, w 
szczególności z prawem konkurencji, oraz 
z obowiązkiem zapewnienia dostępu. 
Wyłącznie sieci otwarte na konkurencję 
powinny kwalifikować się do 
finansowania publicznego określonego w 
niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 75
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik – sekcja 2 – punkt 2 – litera a – tiret trzecie b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– 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 76
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 2 – punkt 2 – litera a – tiret trzecie b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wspierają otwarty charakter internetu, 
zapewniając to, że blokowanie 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 
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elektronicznej praw użytkowników 
(dyrektywa o usłudze powszechnej).

Or. en

Poprawka 77
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Załącznik – sekcja 2 – punkt 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Działania finansowane z dodatkowych 
wydzielonych składek ustalonych zgodnie 
z art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 
xxxx/2012 [rozporządzenie ustanawiające 
instrument „Łącząc Europę”] wprowadzają 
znaczące nowe możliwości na rynku w 
zakresie dostępności usługi dostępu 
szerokopasmowego, szybkości i 
przepustowości. Projekty, które zapewniają 
prędkości transmisji danych poniżej 30 
Mb/s, powinny z czasem zapewnić wzrost 
przepustowości do co najmniej 30 Mb/s.

b) Działania finansowane z dodatkowych 
wydzielonych składek ustalonych zgodnie 
z art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 
xxxx/2012 [rozporządzenie ustanawiające 
instrument „Łącząc Europę”] wprowadzają 
znaczące nowe możliwości na rynku w 
zakresie dostępności usługi dostępu 
szerokopasmowego, szybkości i 
przepustowości. Projekty, które zapewniają 
prędkości transmisji danych poniżej 100 
Mb/s, powinny z czasem zapewnić wzrost 
przepustowości do co najmniej 100 Mb/s.

Or. en

Poprawka 78
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Załącznik – sekcja 2 – punkt 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Działania finansowane z dodatkowych 
wydzielonych składek ustalonych zgodnie 
z art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 
xxxx/2012 [rozporządzenie ustanawiające 
instrument „Łącząc Europę”] wprowadzają 
znaczące nowe możliwości na rynku w 
zakresie dostępności usługi dostępu
szerokopasmowego, szybkości i 
przepustowości. Projekty, które 

b) Działania finansowane z dodatkowych 
wydzielonych składek ustalonych zgodnie 
z art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 
xxxx/2012 [rozporządzenie ustanawiające 
instrument „Łącząc Europę”] wprowadzają 
znaczące nowe możliwości na rynku w 
zakresie dostępności usługi dostępu 
szerokopasmowego, szybkości i 
przepustowości. Projekty powinny z 
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zapewniają prędkości transmisji danych 
poniżej 30 Mb/s, powinny z czasem 
zapewnić wzrost przepustowości do co 
najmniej 30 Mb/s.

czasem zapewnić zwiększenie prędkości 
transmisji do wartości docelowych 
ustalonych w agendzie cyfrowej.

Or. en

Uzasadnienie

Punktem odniesienia powinny być wartości docelowe ustalone w agendzie cyfrowej.

Poprawka 79
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Załącznik – sekcja 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sekcja 3. Działania horyzontalne Sekcja 3. Działania wspierające programy
Wdrażaniu transeuropejskich sieci 
telekomunikacyjnych, które pomogą w 
usunięciu przeszkód istniejących na 
jednolitym rynku cyfrowym, towarzyszą 
analizy i działania wspierające program. 
Działania te mogą polegać na:

Wdrażaniu transeuropejskich sieci 
cyfrowych, które pomogą w usunięciu 
przeszkód istniejących na jednolitym rynku 
cyfrowym, towarzyszą działania 
wspierające program. Działania te mogą 
polegać na:

Or. en


