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Poprawka1
Seán Kelly

Projekt opinii
Punkt A preambuły 

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że zapewnienie 
wydajnych łączy szerokopasmowych ma 
istotne znaczenie dla osiągnięcia celów 
strategii UE 2020, by stymulować wzrost 
gospodarczy, wzmocnić konkurencyjność 
Europy i umożliwić wszystkim regionom i 
wszystkim grupom społecznym 
uczestnictwo w życiu cyfrowym,

A. mając na uwadze, że zapewnienie 
wydajnych łączy szerokopasmowych ma 
istotne znaczenie dla osiągnięcia celów 
strategii UE 2020, by stymulować trwały i 
spójny terytorialnie wzrost gospodarczy 
sprzyjający integracji społecznej, 
wzmocnić konkurencyjność Europy i 
umożliwić wszystkim regionom i 
wszystkim grupom społecznym 
uczestnictwo w życiu cyfrowym,

Or. en

Poprawka 2
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Punkt A preambuły 

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że zapewnienie 
wydajnych łączy szerokopasmowych ma 
istotne znaczenie dla osiągnięcia celów 
strategii UE 2020, by stymulować wzrost 
gospodarczy, wzmocnić konkurencyjność 
Europy i umożliwić wszystkim regionom i 
wszystkim grupom społecznym 
uczestnictwo w życiu cyfrowym,

A. mając na uwadze, że zapewnienie w 
całej UE wydajnych łączy 
szerokopasmowych ma istotne znaczenie 
dla osiągnięcia celów strategii UE 2020 –
w tym inteligentnego i trwałego wzrostu 
sprzyjającego integracji społecznej, który 
ma zapewnić strategia – by stymulować 
wzrost gospodarczy, wzmocnić 
konkurencyjność Europy, poprawić 
sytuację na rynku pracy i umożliwić 
wszystkim regionom i wszystkim grupom 
społecznym uczestnictwo w życiu 
cyfrowym,

Or. lt
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Poprawka 3
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Punkt A preambuły 

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że zapewnienie 
wydajnych łączy szerokopasmowych ma 
istotne znaczenie dla osiągnięcia celów 
strategii UE 2020, by stymulować wzrost 
gospodarczy, wzmocnić konkurencyjność 
Europy i umożliwić wszystkim regionom i 
wszystkim grupom społecznym 
uczestnictwo w życiu cyfrowym,

A. mając na uwadze, że zapewnienie 
wydajnych łączy szerokopasmowych ma 
istotne znaczenie dla osiągnięcia celów 
strategii UE 2020, by sprzyjać badaniom 
naukowym i innowacji, a tym samym
wzmocnić konkurencyjność Europy i 
stymulować wzrost w perspektywie 
długoterminowej,

Or. es

Poprawka 4
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Punkt A preambuły 

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że zapewnienie 
wydajnych łączy szerokopasmowych ma 
istotne znaczenie dla osiągnięcia celów 
strategii UE 2020, by stymulować wzrost 
gospodarczy, wzmocnić konkurencyjność 
Europy i umożliwić wszystkim regionom i 
wszystkim grupom społecznym 
uczestnictwo w życiu cyfrowym,

A. mając na uwadze, że zapewnienie 
wydajnych łączy szerokopasmowych ma 
istotne znaczenie dla osiągnięcia celów 
strategii „UE 2020”, by stymulować 
wzrost gospodarczy, wzmocnić 
konkurencyjność Europy, promować 
innowacje, upraszczanie procedur 
administracyjnych i cyfrowe usługi 
publiczne, umożliwiając wszystkim 
regionom i wszystkim grupom społecznym 
uczestnictwo w społeczeństwie cyfrowym,

Or. pt
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Poprawka 5
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Punkt A preambuły 

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że zapewnienie 
wydajnych łączy szerokopasmowych ma 
istotne znaczenie dla osiągnięcia celów 
strategii UE 2020, by stymulować wzrost 
gospodarczy, wzmocnić konkurencyjność 
Europy i umożliwić wszystkim regionom i
wszystkim grupom społecznym 
uczestnictwo w życiu cyfrowym,

A. mając na uwadze, że zapewnienie 
wydajnych łączy szerokopasmowych ma 
istotne znaczenie dla osiągnięcia celów 
strategii UE 2020, by stymulować wzrost 
gospodarczy, wzmocnić konkurencyjność 
Europy i dać wszystkim regionom, 
miastom i gminom możliwość 
maksymalnego wykorzystania technologii 
informacyjnych XXI w.,

Or. cs

Poprawka 6
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

A a. mając także na uwadze, że celem UE 
powinno być umożliwienie wszystkim 
regionom i wszystkim grupom społecznym 
korzystania z technologii cyfrowych,

Or. es

Poprawka 7
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że europejski 
projekt okablowania, rozpoczęty w 
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ubiegłym wieku w celu stworzenia 
zaawansowanego społeczeństwa 
korzystającego z prędkości symetrycznej, 
nie przebiegał w sposób jednolity, co 
doprowadziło do powstania współczesnych 
obszarów wykluczenia,

Or. it

Poprawka 8
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Punkt A b preambuły (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że celem spójności 
społecznej, gospodarczej i terytorialnej 
jest zapewnienie zrównoważonego 
rozwoju, należy uwzględnić fakt, że pewne 
regiony rozpoczynają z gorszej pozycji, co 
wynika z różnic w rozwoju 
technologicznym między poszczególnymi
państwami członkowskimi i regionami; 

Or. it

Poprawka 9
Kerstin Westphal

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że zapewnianie w każdym 
miejscu dostępu do szerokopasmowego 
internetu musi stać się usługą powszechną, 
ponieważ jest to nieodzowne dla 
zapewnienia wyrównanych warunków 
życia w Europie,

1. uważa, że zapewnianie w każdym 
miejscu przystępnego cenowo dla 
użytkowników dostępu do 
szerokopasmowego internetu musi stać się 
usługą powszechną, ponieważ jest to 
nieodzowne dla zapewnienia wyrównanych 
warunków życia w Europie; zauważa, że w 
przeciwnym razie istnieje ryzyko 
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powstania przepaści cyfrowej w Europie i 
zahamowania rozwoju obszarów 
wiejskich;

Or. de

Poprawka 10
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że zapewnianie w każdym 
miejscu dostępu do szerokopasmowego 
internetu musi stać się usługą powszechną, 
ponieważ jest to nieodzowne dla 
zapewnienia wyrównanych warunków 
życia w Europie,

1. uważa, że zapewnianie w każdym 
miejscu dostępu do szerokopasmowego 
internetu musi stać się usługą powszechną, 
ponieważ jest to nieodzowne dla 
zapewnienia wyrównanych warunków 
życia w Europie, a także stanowi ważny 
czynnik stymulacji działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich,

Or. fr

Poprawka 11
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że zapewnianie w każdym 
miejscu dostępu do szerokopasmowego 
internetu musi stać się usługą powszechną, 
ponieważ jest to nieodzowne dla 
zapewnienia wyrównanych warunków 
życia w Europie,

1. podkreśla, że zapewnianie w każdym 
miejscu dostępu do szerokopasmowego 
internetu musi stać się usługą powszechną, 
ponieważ jest to nieodzowne dla 
zapewnienia wyrównanych warunków 
życia w Europie,

Or. en
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Poprawka 12
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że zapewnianie w każdym 
miejscu dostępu do szerokopasmowego 
internetu musi stać się usługą powszechną, 
ponieważ jest to nieodzowne dla 
zapewnienia wyrównanych warunków 
życia w Europie,

1. uważa, że zapewnianie w każdym 
miejscu, dostosowanego do potrzeb i 
przystępnego cenowo dostępu do 
szerokopasmowego internetu musi stać się 
usługą powszechną, ponieważ jest to 
nieodzowne dla zapewnienia wyrównanych 
warunków życia w Europie;

Or. de

Poprawka 13
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że zapewnianie w każdym 
miejscu dostępu do szerokopasmowego 
internetu musi stać się usługą powszechną, 
ponieważ jest to nieodzowne dla 
zapewnienia wyrównanych warunków 
życia w Europie,

1. uważa, że zapewnianie w każdym 
miejscu dostępu do szerokopasmowego 
internetu musi stać się usługą powszechną, 
ponieważ jest to nieodzowne dla 
zapewnienia wyrównanych warunków 
życia w całej Europie, w tym na obszarach 
wiejskich,

Or. lt

Poprawka 14
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że zapewnianie w każdym 1. uważa, że zapewnianie w każdym 
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miejscu dostępu do szerokopasmowego 
internetu musi stać się usługą powszechną, 
ponieważ jest to nieodzowne dla 
zapewnienia wyrównanych warunków 
życia w Europie,

miejscu dostępu do szerokopasmowego 
internetu musi stać się usługą powszechną, 
ponieważ jest to nieodzowne dla 
zapewnienia wyrównanych warunków 
życia w Europie, gdyż zwiększa równość 
szans i przyczynia się do zwalczania 
wykluczenia ze świata cyfrowego;

Or. pt

Poprawka 15
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że zapewnianie w każdym 
miejscu dostępu do szerokopasmowego 
internetu musi stać się usługą powszechną, 
ponieważ jest to nieodzowne dla 
zapewnienia wyrównanych warunków 
życia w Europie,

1. uważa, że zapewnianie w każdym 
miejscu dostępu do szerokopasmowego 
internetu, w szczególności w celu 
transmisji w ramach sieci telefonii 
komórkowej – skuteczniejszych i 
wymagających niższych niż telefonia 
stacjonarna inwestycji, musi stać się 
usługą powszechną, ponieważ jest to 
nieodzowne dla zapewnienia wyrównanych 
warunków życia między miastem a wsią 
oraz między poszczególnymi regionami i 
państwami członkowskimi, co przyczyni 
się do realizacji polityki spójności w 
Europie;

Or. ro

Poprawka 16
Georgios Stavrakakis, Kerstin Westphal

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że zapewnianie w każdym 1. uważa, że zapewnianie w każdym 
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miejscu dostępu do szerokopasmowego 
internetu musi stać się usługą powszechną, 
ponieważ jest to nieodzowne dla 
zapewnienia wyrównanych warunków 
życia w Europie,

miejscu dostępu do szerokopasmowego 
internetu musi stać się usługą powszechną, 
ponieważ jest to nieodzowne dla 
zapewnienia wyrównanych warunków 
życia w Europie i w związku z tym dla 
poprawy spójności w regionach UE,

Or. en

Poprawka 17
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że zapewnianie w każdym 
miejscu dostępu do szerokopasmowego 
internetu musi stać się usługą powszechną, 
ponieważ jest to nieodzowne dla 
zapewnienia wyrównanych warunków 
życia w Europie,

1. uważa, że zapewnianie w każdym 
miejscu dostępu do szerokopasmowego 
internetu musi stać się usługą powszechną, 
ponieważ jest to nieodzowne dla 
zapewnienia równych szans dostępu do 
informacji cyfrowych;

Or. de

Poprawka 18
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla znaczenie łączy 
szerokopasmowych w Europie jako 
elementu spójności terytorialnej i z 
zadowoleniem przyjmuje koncentrację i 
grupowanie działań w niektórych 
regionach w ramach synergii i współpracy 
w szerszym kontekście europejskiej 
współpracy i rozwoju;

Or. nl
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Poprawka 19
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla potrzebę jak najlepszego 
wykorzystania technologii 
uzupełniających, takich jak internet 
szerokopasmowy z satelity, w celu 
zapewnienia szerokopasmowego dostępu 
do internetu na obszarach wiejskich bez 
nadmiernych obciążeń dla konsumentów 
czy przemysłu;

Or. en

Poprawka 20
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1 a. jest zdania, że rozwiązania w zakresie 
połączeń kablowych powinny być 
obowiązkowo preferowane we wszystkich 
nowych instalacjach sieci 
telekomunikacyjnych, gdzie istniejące już 
połączenia bezprzewodowe WiFi, Wi-max 
i LTE powinny tam, gdzie to możliwe, 
zostać zastąpione szerokopasmowymi 
połączeniami kablowymi;

Or. fr
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Poprawka 21
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1 b. uważa, że w przypadku każdej nowej 
instalacji sieci WiFi, Wi-max i LTE 
konieczne jest przeprowadzenie 
konsultacji z zainteresowanymi 
użytkownikami, powinno się pozostawić 
tzw. „białe” obszary wokół obiektów 
przeznaczonych dla słabszych grup 
społeczeństwa, takich jak szkoły lub 
szpitale;

Or. fr

Poprawka 22
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1 A. technologie cyfrowe są podstawowym 
instrumentem służącym spójności 
terytorialnej, ponieważ przybliżają 
najbardziej oddalone regiony Unii 
Europejskiej. W związku z tym należy 
przezwyciężyć trudności, których 
doświadczają te regiony w dziedzinie 
technologii i usług, pod względem 
dostępu, jakości i cen, zbliżając je do 
średniej europejskiej;

Or. pt
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Poprawka 23
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że poza środkami mającymi 
na celu wspieranie powszechnego dostępu 
do sieci szerokopasmowych i łączy innych 
technologii szczególnie ważne jest 
zapewnienie ukierunkowania inwestycji 
również na rozwój aplikacji i programów 
wykorzystania infrastruktury 
informatycznej, które poprawią jakość 
życia mieszkańców, wesprą świadczenie 
elektronicznych usług publicznych i 
podniosą jakość administracji publicznej;

Or. cs

Poprawka 24
Kerstin Westphal

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że wysiłek administracyjny i 
koszty planowania związane z realizacją 
krajowych i europejskich programów 
wspierania rozwoju łączy 
szerokopasmowych są znaczne; wzywa w 
związku z tym Komisję i państwa 
członkowskie do uproszczenia warunków 
udzielania wsparcia i procedur w zakresie, 
w jakim jest to możliwe, aby zwiększyć 
przepływ środków;

2. zauważa, że wysiłek administracyjny i 
koszty planowania związane z realizacją 
krajowych i europejskich programów 
wspierania rozwoju łączy 
szerokopasmowych są znaczne; wzywa w 
związku z tym Komisję, państwa 
członkowskie i organy regionalne do 
uproszczenia warunków udzielania 
wsparcia i procedur w zakresie, w jakim 
jest to możliwe, aby zwiększyć przepływ 
środków;

Or. de
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Poprawka 25
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że wysiłek administracyjny i 
koszty planowania związane z realizacją 
krajowych i europejskich programów 
wspierania rozwoju łączy 
szerokopasmowych są znaczne; wzywa w 
związku z tym Komisję i państwa 
członkowskie do uproszczenia warunków 
udzielania wsparcia i procedur w zakresie, 
w jakim jest to możliwe, aby zwiększyć 
przepływ środków;

2. zauważa, że wysiłek administracyjny i 
koszty planowania związane z realizacją 
krajowych i europejskich programów 
wspierania rozwoju łączy 
szerokopasmowych są znaczne; wzywa w 
związku z tym Komisję i państwa 
członkowskie do uproszczenia warunków 
udzielania wsparcia i procedur w zakresie, 
w jakim jest to możliwe, aby zwiększyć 
przepływ środków i tym samym zapewnić 
wszystkim uczestnikom rynku 
wystarczające bodźce do inwestowania;

Or. lt

Poprawka 26
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że wysiłek administracyjny i 
koszty planowania związane z realizacją 
krajowych i europejskich programów 
wspierania rozwoju łączy 
szerokopasmowych są znaczne; wzywa w 
związku z tym Komisję i państwa 
członkowskie do uproszczenia warunków 
udzielania wsparcia i procedur w zakresie, 
w jakim jest to możliwe, aby zwiększyć 
przepływ środków;

2. zauważa, że pomoc państwa w zakresie 
usług szerokopasmowych ma sens jako 
ukierunkowane wykorzystanie funduszy 
unijnych, jeżeli wprowadzenie łączy 
szerokopasmowych nie jest możliwe pod 
względem ekonomicznym; w związku z 
tym że wysiłek administracyjny i koszty 
planowania związane z realizacją 
krajowych i europejskich programów 
wspierania rozwoju łączy 
szerokopasmowych są znaczne, wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
uproszczenia warunków udzielania 
wsparcia i procedur w zakresie, w jakim 
jest to możliwe, aby zwiększyć przepływ 
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środków, i do podejmowania działań na 
rzecz szybszego wprowadzenia łączy 
szerokopasmowych;

Or. de

Poprawka 27
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że wysiłek administracyjny i 
koszty planowania związane z realizacją 
krajowych i europejskich programów 
wspierania rozwoju łączy 
szerokopasmowych są znaczne; wzywa w 
związku z tym Komisję i państwa 
członkowskie do uproszczenia warunków 
udzielania wsparcia i procedur w zakresie, 
w jakim jest to możliwe, aby zwiększyć 
przepływ środków;

2. zauważa, że wysiłek administracyjny i 
koszty planowania związane z realizacją 
krajowych i europejskich programów 
wspierania rozwoju łączy 
szerokopasmowych są znaczne; wzywa w 
związku z tym Komisję i państwa 
członkowskie do jak największego 
uproszczenia warunków i procedur, by w 
ten sposób umożliwić regionom, miastom i 
gminom uzyskanie maksymalnego 
wsparcia finansowego w jak najkrótszym 
czasie;

Or. cs

Poprawka 28
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że wysiłek administracyjny i 
koszty planowania związane z realizacją 
krajowych i europejskich programów 
wspierania rozwoju łączy 
szerokopasmowych są znaczne; wzywa w 
związku z tym Komisję i państwa 
członkowskie do uproszczenia warunków 

2. zauważa, że wysiłek administracyjny i 
koszty planowania związane z realizacją 
krajowych i europejskich programów 
wspierania rozwoju łączy 
szerokopasmowych są znaczne; zgodnie z 
inicjatywami społeczeństwa 
informacyjnego wzywa w związku z tym 
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udzielania wsparcia i procedur w zakresie, 
w jakim jest to możliwe, aby zwiększyć 
przepływ środków;

Komisję i państwa członkowskie do 
uproszczenia warunków udzielania 
wsparcia i procedur w zakresie, w jakim 
jest to możliwe, a także do ich 
upowszechniania, aby zwiększyć przepływ 
środków w tej dziedzinie;

Or. ro

Poprawka 29
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że wysiłek administracyjny i 
koszty planowania związane z realizacją 
krajowych i europejskich programów 
wspierania rozwoju łączy 
szerokopasmowych są znaczne; wzywa w 
związku z tym Komisję i państwa 
członkowskie do uproszczenia warunków 
udzielania wsparcia i procedur w zakresie, 
w jakim jest to możliwe, aby zwiększyć 
przepływ środków;

2. zauważa, że wysiłek administracyjny i 
koszty planowania związane z realizacją 
krajowych i europejskich programów 
wspierania rozwoju łączy 
szerokopasmowych, w tym w drodze 
lepszego upowszechniania najlepszych 
rozwiązań w regionach, są znaczne; 
wzywa w związku z tym Komisję i 
państwa członkowskie do uproszczenia 
warunków udzielania wsparcia i procedur 
w zakresie, w jakim jest to możliwe, oraz 
do promowania partnerstwa publiczno-
prywatnego, aby zwiększyć wykorzystanie 
funduszy europejskich przeznaczonych na 
dywersyfikację usług w dziedzinie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych;

Or. ro

Poprawka 30
Sophie Auconie

Projekt opinii
Ustęp 2 
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Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że wysiłek administracyjny i 
koszty planowania związane z realizacją 
krajowych i europejskich programów 
wspierania rozwoju łączy 
szerokopasmowych są znaczne; wzywa w 
związku z tym Komisję i państwa 
członkowskie do uproszczenia warunków 
udzielania wsparcia i procedur w zakresie, 
w jakim jest to możliwe, aby zwiększyć 
przepływ środków;

2. zauważa, że wysiłek administracyjny i 
koszty planowania związane z realizacją 
krajowych i europejskich programów 
wspierania rozwoju łączy 
szerokopasmowych są znaczne; wzywa w 
związku z tym Komisję i państwa 
członkowskie do uproszczenia warunków 
udzielania wsparcia i procedur w zakresie, 
w jakim jest to możliwe, aby zwiększyć 
przepływ środków oraz wspierać rozwój 
gospodarczy omawianych terenów;

Or. fr

Poprawka 31
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję, by wprowadzała do 
ram regulacyjnych więcej elementów 
ukierunkowanych na stymulowanie 
inwestycji oraz by zachęcała do 
wykorzystywania synergii projektów 
infrastrukturalnych;

Or. en

Poprawka 32
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. stwierdza, że obowiązujące europejskie 
przepisy dotyczące pomocy państwa 

3. stwierdza, że obowiązujące europejskie 
przepisy dotyczące pomocy państwa 
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prowadzą często w praktyce do pojawienia 
się niepewności prawnej powodującej 
wstrzymanie zaplanowanych inwestycji;
wzywa wobec tego Komisję do 
sprawdzenia, w jakim stopniu możliwe jest 
uproszczenie tych przepisów i 
zmodyfikowanie ich w taki sposób, aby 
bardziej sprzyjały inwestycjom;

prowadzą często w praktyce do pojawienia 
się niepewności prawnej powodującej 
wstrzymanie zaplanowanych inwestycji;
wzywa wobec tego Komisję do 
sprawdzenia, w jakim stopniu możliwe jest 
uproszczenie tych przepisów i 
zmodyfikowanie ich w taki sposób, aby 
bardziej sprzyjały inwestycjom, a także na 
ile miałoby sens udostępnienie środków 
wspierających wprowadzenie 
standardowych łączy szerokopasmowych;
ponadto wytyczne dotyczące łączy 
szerokopasmowych powinny zawierać 
wyjaśnienia, jak należy stosować przepisy 
dotyczące pomocy państwa do tworzenia 
publicznych spółek świadczących usługi 
szerokopasmowe, współpracy między 
gminami i modeli partnerstw publiczno-
prywatnych;

Or. de

Poprawka 33
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. stwierdza, że obowiązujące europejskie 
przepisy dotyczące pomocy państwa 
prowadzą często w praktyce do pojawienia 
się niepewności prawnej powodującej 
wstrzymanie zaplanowanych inwestycji; 
wzywa wobec tego Komisję do 
sprawdzenia, w jakim stopniu możliwe jest 
uproszczenie tych przepisów i 
zmodyfikowanie ich w taki sposób, aby 
bardziej sprzyjały inwestycjom;

3. stwierdza, że obowiązujące europejskie 
przepisy dotyczące pomocy państwa 
prowadzą często w praktyce do pojawienia 
się niepewności prawnej powodującej 
wstrzymanie zaplanowanych inwestycji;
wzywa wobec tego Komisję do 
sprawdzenia, w jakim stopniu możliwe jest 
uproszczenie tych przepisów i 
zmodyfikowanie ich w taki sposób, aby 
bardziej sprzyjały inwestycjom, tak by 
propagować inwestycje i innowacje oraz 
usunąć przeszkody utrudniające 
udostępnienie łączy szerokopasmowych;

Or. lt
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Poprawka 34
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. stwierdza, że obowiązujące europejskie 
przepisy dotyczące pomocy państwa 
prowadzą często w praktyce do pojawienia 
się niepewności prawnej powodującej 
wstrzymanie zaplanowanych inwestycji; 
wzywa wobec tego Komisję do 
sprawdzenia, w jakim stopniu możliwe jest 
uproszczenie tych przepisów i 
zmodyfikowanie ich w taki sposób, aby 
bardziej sprzyjały inwestycjom;

3. stwierdza, że obowiązujące europejskie 
przepisy dotyczące pomocy państwa 
cechują się w niektórych aspektach 
sztywnością i prowadzą często w praktyce 
do pojawienia się niepewności prawnej 
powodującej wstrzymanie zaplanowanych 
inwestycji; wzywa wobec tego Komisję do 
sprawdzenia, w jakim stopniu możliwe jest 
uproszczenie tych przepisów i 
zmodyfikowanie ich w taki sposób, aby 
stanowiły bardziej sprzyjające
inwestycjom ramy;

Or. es

Poprawka 35
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. stwierdza, że obowiązujące europejskie 
przepisy dotyczące pomocy państwa 
prowadzą często w praktyce do pojawienia 
się niepewności prawnej powodującej 
wstrzymanie zaplanowanych inwestycji;
wzywa wobec tego Komisję do 
sprawdzenia, w jakim stopniu możliwe jest 
uproszczenie tych przepisów i 
zmodyfikowanie ich w taki sposób, aby 
bardziej sprzyjały inwestycjom;

3. stwierdza, że obowiązujące europejskie 
przepisy dotyczące pomocy państwa 
prowadzą często w praktyce do pojawienia 
się niepewności prawnej powodującej 
wstrzymanie zaplanowanych inwestycji;
wzywa wobec tego Komisję do 
sprawdzenia, w jakim stopniu możliwe jest 
uproszczenie tych przepisów i 
zmodyfikowanie ich w taki sposób, aby 
bardziej sprzyjały inwestycjom; apeluje do 
Komisji i Organu Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej
(BEREC), aby po konsultacjach z 
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organami publicznymi ułatwiały 
zawieranie partnerstw publiczno-
prywatnych oraz uruchamianie innych 
europejskich instrumentów finansowych, 
w tym funduszy z EFRR, EBI i EBOR;

Or. de

Poprawka 36
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. stwierdza, że obowiązujące europejskie 
przepisy dotyczące pomocy państwa 
prowadzą często w praktyce do pojawienia 
się niepewności prawnej powodującej 
wstrzymanie zaplanowanych inwestycji; 
wzywa wobec tego Komisję do 
sprawdzenia, w jakim stopniu możliwe jest 
uproszczenie tych przepisów i 
zmodyfikowanie ich w taki sposób, aby 
bardziej sprzyjały inwestycjom;

3. stwierdza, że obowiązujące europejskie 
przepisy dotyczące pomocy państwa 
prowadzą często w praktyce do pojawienia 
się niepewności prawnej powodującej 
wstrzymanie zaplanowanych inwestycji; 
wzywa wobec tego Komisję do 
sprawdzenia, w jakim stopniu możliwe jest 
uproszczenie tych przepisów i 
zmodyfikowanie ich w taki sposób, aby 
bardziej sprzyjały inwestycjom i nie 
powodowały zbędnego obciążenia 
organów administracji regionalnej, 
miejskiej i gminnej;

Or. cs

Poprawka 37
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. stwierdza, że obowiązujące europejskie 
przepisy dotyczące pomocy państwa 
prowadzą często w praktyce do pojawienia 
się niepewności prawnej powodującej 

3. stwierdza, że obowiązujące europejskie 
przepisy dotyczące pomocy państwa 
prowadzą często w praktyce do pojawienia 
się niepewności prawnej powodującej 
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wstrzymanie zaplanowanych inwestycji; 
wzywa wobec tego Komisję do 
sprawdzenia, w jakim stopniu możliwe jest 
uproszczenie tych przepisów i 
zmodyfikowanie ich w taki sposób, aby 
bardziej sprzyjały inwestycjom;

wstrzymanie zaplanowanych inwestycji; 
wzywa wobec tego Komisję do 
sprawdzenia, w jakim stopniu możliwe jest 
uproszczenie tych przepisów i 
zmodyfikowanie ich w taki sposób, aby 
bardziej sprzyjały inwestycjom, 
szczególnie na obszarach, na których ich 
realizacja mogłaby być nierentowna;

Or. ro

Poprawka 38
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3 a. zachęca władze regionalne i lokalne, 
a także przedsiębiorstwa, do korzystania 
ze środków finansowych EFRR w celu 
zwiększenia zasięgu sieci 
szerokopasmowych, szczególnie na 
terenach wiejskich;

Or. fr

Poprawka 39
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. opowiada się za szybką rozbudową 
infrastruktury szerokopasmowej i wzywa 
państwa członkowskie do szybkiego 
wdrożenia zalecenia dotyczącego dostępu 
nowej generacji w celu poprawy pewności 
prawa, inwestycji i konkurencyjności;
uważa, że organy regulacyjne muszą przy 
tym zapewnić wszystkim uczestnikom 
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rynku wystarczające bodźce do 
zwiększenia konkurencyjności i 
inwestycji;

Or. de

Poprawka 40
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3 A. przypomina, że istnieją regiony, w 
których – z powodu ich warunków 
geograficznych i naturalnych, a 
mianowicie nierównego reliefu i trudnych 
warunków terenowych – dostęp 
przewodowy do internetu jest 
niewykonalny i gdzie bezprzewodowe 
usługi naziemne nowej generacji są 
alternatywnym rozwiązaniem służącym 
realizacji celu, jakim jest zwiększenie 
zasięgu sieci szerokopasmowych;

Or. pt

Poprawka 41
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3 a. domaga się, by Komisja zwróciła 
należytą uwagę na partnerstwo publiczno-
prywatne oraz ułatwiła w jego ramach 
korzystanie z instrumentów 
strukturalnych;

Or. ro
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Poprawka 42
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że w przyszłości 
konieczne będzie dostosowanie definicji 
podstawowego dostępu z uwagi na nowe 
potrzeby; wzywa zatem Komisję, aby w 
związku z oczekiwaną niewydolnością 
rynku w obszarze zapewnienia dostępu do 
sieci szerokopasmowych na obszarach 
wiejskich uwzględniła opcjonalnie w 
wytycznych dotyczących łączy 
szerokopasmowych nowe rodzaje organów 
odpowiedzialnych za szybkie i bardzo 
szybkie sieci;

4. zwraca uwagę, że w przyszłości 
konieczne będzie dostosowanie definicji 
podstawowego dostępu z uwagi na nowe 
potrzeby związane ze stale rosnącymi 
szybkościami przesyłania danych w 
ramach innowacyjnych usług 
internetowych, takich jak administracja, 
usługi zdrowotne czy kształcenie drogą 
elektroniczną; wzywa zatem Komisję, aby 
w związku z oczekiwaną niewydolnością 
rynku w obszarze zapewnienia dostępu do 
sieci szerokopasmowych na obszarach 
wiejskich uwzględniła opcjonalnie w 
wytycznych dotyczących łączy 
szerokopasmowych nowe rodzaje organów 
odpowiedzialnych za szybkie i bardzo 
szybkie sieci, a zwłaszcza samorządy 
lokalne;

Or. de

Poprawka 43
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że w przyszłości 
konieczne będzie dostosowanie definicji 
podstawowego dostępu z uwagi na nowe 
potrzeby; wzywa zatem Komisję, aby w 
związku z oczekiwaną niewydolnością 
rynku w obszarze zapewnienia dostępu do 
sieci szerokopasmowych na obszarach 

4. zwraca uwagę, że w przyszłości 
konieczne będzie dostosowanie definicji 
podstawowego dostępu z uwagi na nowe 
potrzeby; wzywa zatem Komisję, aby w 
związku z oczekiwaną niewydolnością 
rynku w obszarze zapewnienia dostępu do 
sieci szerokopasmowych na obszarach 
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wiejskich uwzględniła opcjonalnie w 
wytycznych dotyczących łączy 
szerokopasmowych nowe rodzaje organów 
odpowiedzialnych za szybkie i bardzo 
szybkie sieci;

wiejskich uwzględniła opcjonalnie w 
wytycznych dotyczących łączy 
szerokopasmowych nowe rodzaje organów 
odpowiedzialnych za szybkie i bardzo 
szybkie sieci w celu udostępnienia funkcji 
internetu szerokopasmowego wszystkim 
Europejczykom;

Or. lt

Poprawka 44
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że w przyszłości 
konieczne będzie dostosowanie definicji 
podstawowego dostępu z uwagi na nowe 
potrzeby; wzywa zatem Komisję, aby w 
związku z oczekiwaną niewydolnością 
rynku w obszarze zapewnienia dostępu do 
sieci szerokopasmowych na obszarach 
wiejskich uwzględniła opcjonalnie w 
wytycznych dotyczących łączy 
szerokopasmowych nowe rodzaje organów 
odpowiedzialnych za szybkie i bardzo 
szybkie sieci;

4. zwraca uwagę, że w przyszłości 
konieczne będzie dostosowanie definicji 
podstawowego dostępu z uwagi na nowe 
potrzeby; wzywa zatem Komisję, aby w 
związku z oczekiwaną niewydolnością 
rynku w obszarze zapewnienia dostępu do 
sieci szerokopasmowych na obszarach 
wiejskich uwzględniła opcjonalnie w 
wytycznych dotyczących łączy 
szerokopasmowych nowe rodzaje organów 
odpowiedzialnych za szybkie i bardzo 
szybkie sieci, w tym sieci obywatelskie i 
sieci publiczne lub sieci nabywane ze 
środków publicznych, w celu zapewnienia 
równego traktowania obszarów miejskich, 
wiejskich i słabo zaludnionych oraz 
równych standardów w zakresie jakości, 
dostępu i cen;

Or. de

Poprawka 45
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 4 
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Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że w przyszłości 
konieczne będzie dostosowanie definicji 
podstawowego dostępu z uwagi na nowe 
potrzeby; wzywa zatem Komisję, aby w 
związku z oczekiwaną niewydolnością 
rynku w obszarze zapewnienia dostępu do 
sieci szerokopasmowych na obszarach 
wiejskich uwzględniła opcjonalnie w 
wytycznych dotyczących łączy 
szerokopasmowych nowe rodzaje organów 
odpowiedzialnych za szybkie i bardzo 
szybkie sieci;

4. zwraca uwagę, że w przyszłości 
konieczne będzie dostosowanie definicji 
podstawowego dostępu z uwagi na nowe 
potrzeby; wzywa zatem Komisję, aby w 
związku z oczekiwaną niewydolnością 
rynku w obszarze zapewnienia dostępu do 
sieci szerokopasmowych na obszarach 
wiejskich uwzględniła opcjonalnie w 
wytycznych dotyczących wykorzystania 
łączy szerokopasmowych nowe rodzaje 
organów odpowiedzialnych za szybkie i 
bardzo szybkie sieci;

Or. cs

Poprawka 46
Georgios Stavrakakis

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że w przyszłości 
konieczne będzie dostosowanie definicji 
podstawowego dostępu z uwagi na nowe 
potrzeby; wzywa zatem Komisję, aby w 
związku z oczekiwaną niewydolnością 
rynku w obszarze zapewnienia dostępu do 
sieci szerokopasmowych na obszarach 
wiejskich uwzględniła opcjonalnie w 
wytycznych dotyczących łączy 
szerokopasmowych nowe rodzaje organów 
odpowiedzialnych za szybkie i bardzo 
szybkie sieci;

4. zwraca uwagę, że w przyszłości 
konieczne będzie dostosowanie definicji 
podstawowego dostępu z uwagi na nowe 
potrzeby; wzywa zatem Komisję, aby w 
związku z oczekiwaną niewydolnością 
rynku w obszarze zapewnienia dostępu do 
sieci szerokopasmowych na obszarach 
wyspiarskich, górskich i wiejskich 
uwzględniła opcjonalnie w wytycznych 
dotyczących łączy szerokopasmowych 
nowe rodzaje organów odpowiedzialnych 
za szybkie i bardzo szybkie sieci;

Or. en
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Poprawka 47
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że w przyszłości 
konieczne będzie dostosowanie definicji 
podstawowego dostępu z uwagi na nowe 
potrzeby; wzywa zatem Komisję, aby w 
związku z oczekiwaną niewydolnością 
rynku w obszarze zapewnienia dostępu do 
sieci szerokopasmowych na obszarach 
wiejskich uwzględniła opcjonalnie w 
wytycznych dotyczących łączy 
szerokopasmowych nowe rodzaje organów 
odpowiedzialnych za szybkie i bardzo 
szybkie sieci;

4. zwraca uwagę, że w przyszłości 
konieczne będzie dostosowanie definicji 
podstawowego dostępu z uwagi na nowe 
potrzeby; wzywa zatem Komisję, aby w 
związku z oczekiwaną niewydolnością 
rynku w obszarze zapewnienia dostępu do 
sieci szerokopasmowych na obszarach 
wiejskich uwzględniła opcjonalnie w 
wytycznych dotyczących łączy 
szerokopasmowych nowe rodzaje organów 
odpowiedzialnych za szybkie i bardzo 
szybkie sieci popiera rozwój 
infrastruktury bezprzewodowych łączy 
szerokopasmowych, zwłaszcza na 
odizolowanych obszarach wiejskich, co 
może przyczynić się do obniżenia kosztów 
i skrócenia czasu wykonania;

Or. ro

Poprawka 48
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że celem jest stworzenie 
przewidywalnego otoczenia regulacyjnego 
wspierającego inwestycje i 
konkurencyjność w dziedzinie nowych 
szybkich sieci oraz rozsądnych pod 
względem technicznym i gospodarczym, a 
także niedyskryminujących możliwości 
dostępu i współpracy;

Or. de
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Poprawka 49
Kerstin Westphal

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że również w przypadku 
obecnie świadczonych podstawowych 
usług dostępu wykorzystanie zakresów 
częstotliwości pochodzących z tzw. 
dywidendy cyfrowej nie rozwiąże w 
długoterminowej perspektywie problemu 
brakujących sieci szerokopasmowych;
uważa w tym kontekście, że szczególnie 
istotne jest umożliwienie wsparcia na 
budowę infrastruktury pasywnej pod sieci 
szerokopasmowe również w tych 
obszarach.

5. jest zdania, że również w przypadku 
obecnie świadczonych podstawowych 
usług dostępu wykorzystanie zakresów 
częstotliwości pochodzących z tzw. 
dywidendy cyfrowej nie rozwiąże w 
długoterminowej perspektywie problemu 
brakujących sieci szerokopasmowych, 
zwłaszcza że w perspektywie 
długoterminowej nie można wykluczyć 
wpływu radiokomunikacji na zdrowie;
uważa w tym kontekście, że szczególnie 
istotne jest umożliwienie wsparcia na 
budowę infrastruktury pasywnej pod sieci 
szerokopasmowe również na tych 
obszarach.

Or. de

Poprawka 50
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że również w przypadku 
obecnie świadczonych podstawowych 
usług dostępu wykorzystanie zakresów 
częstotliwości pochodzących z tzw. 
dywidendy cyfrowej nie rozwiąże w 
długoterminowej perspektywie problemu 
brakujących sieci szerokopasmowych; 
uważa w tym kontekście, że szczególnie 
istotne jest umożliwienie wsparcia na 
budowę infrastruktury pasywnej pod sieci 

5. jest zdania, że również w przypadku 
obecnie świadczonych podstawowych 
usług dostępu wykorzystanie zakresów 
częstotliwości pochodzących z tzw. 
dywidendy cyfrowej nie rozwiąże w 
długoterminowej perspektywie problemu 
brakujących sieci szerokopasmowych; 
uważa w tym kontekście, że szczególnie 
istotne jest zgromadzenie wszelkich 
dostępnych środków unijnych, krajowych 
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szerokopasmowe również w tych 
obszarach.

i regionalnych na budowę infrastruktury 
pasywnej pod sieci szerokopasmowe 
również w tych obszarach.

Or. en

Poprawka 51
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że również w przypadku 
obecnie świadczonych podstawowych 
usług dostępu wykorzystanie zakresów 
częstotliwości pochodzących z tzw. 
dywidendy cyfrowej nie rozwiąże w 
długoterminowej perspektywie problemu 
brakujących sieci szerokopasmowych;
uważa w tym kontekście, że szczególnie 
istotne jest umożliwienie wsparcia na 
budowę infrastruktury pasywnej pod sieci 
szerokopasmowe również w tych 
obszarach.

5. jest zdania, że również w przypadku 
obecnie świadczonych podstawowych 
usług dostępu wykorzystanie zakresów 
częstotliwości pochodzących z tzw. 
dywidendy cyfrowej w ramach technologii 
LTE nie rozwiąże w długoterminowej 
perspektywie problemu brakujących sieci 
szerokopasmowych na obszarach 
wiejskich; uważa w tym kontekście, że 
szczególnie istotne jest umożliwienie 
wsparcia na budowę infrastruktury 
pasywnej pod sieci szerokopasmowe 
również na tych obszarach, przy czym 
zakładanie światłowodowych sieci 
szerokopasmowych będzie priorytetem 
tam, gdzie stanowi to w perspektywie 
długoterminowej najbardziej opłacalne i 
najbardziej trwałe rozwiązanie;

Or. de

Poprawka 52
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla potrzebę jak najlepszego 
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wykorzystania technologii 
uzupełniających, takich jak technika 
satelitarna, w celu zapewnienia 
zrównoważonego pod względem 
gospodarczym i przystępnego cenowo 
szerokopasmowego dostępu do internetu 
na obszarach wiejskich;

Or. de

Poprawka 53
Francesco De Angelis

Projekt opinii 
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. jest zdania, że publiczne środki 
finansowe przeznaczone na usługi 
szerokopasmowe stanowią skuteczną 
dźwignię pozwalającą zwiększyć 
konkurencyjność regionów europejskich, 
o ile zostaną wykorzystane w celu 
rozwijania nowoczesnej infrastruktury 
nowej generacji o dużej zdolności 
przesyłowej na obszarach, na których 
brakuje połączeń szerokopasmowych; 
uważa, że takie obszary, w szczególności 
obszary o dużej gęstości zaludnienia i 
dużym stopniu uprzemysłowienia, 
powinny szybko móc skorzystać z 
potencjału innowacyjnego i kreatywnego 
nowych usług dostępnych dla obywateli i 
przedsiębiorstw;

Or. it

Poprawka 54
Francesco De Angelis

Projekt opinii 
Ustęp 5 b (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

5b. uważa, że należy wspierać projekty 
inwestycyjne – również w formie 
partnerstw publiczno-prywatnych –
mające na celu budowę otwartych sieci 
pozwalających na skuteczny rozwój 
konkurencji z korzyścią dla innowacji 
technologicznej i rozwoju gospodarczego 
regionów europejskich;

Or. it

Poprawka 55
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5 a. domaga się, by poszczególne 
instrumenty finansowe mogły w praktyce 
uwzględniać specyficzne cechy regionów, 
zwłaszcza regionów o szczególnych 
cechach ekonomicznych, geograficznych i 
demograficznych wynikających z 
oddalenia, trudności swoistych dla 
konkurencyjnych rynków lub braku 
ekonomii skali;

Or. es

Poprawka 56
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5 A. podkreśla, że działania w tym 
zakresie podejmuje się głównie na 
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szczeblu lokalnym i popiera inicjatywę 
Komisji Europejskiej na rzecz 
opracowania i usprawnienia 
mechanizmów umożliwiających lokalnym 
podmiotom uzyskiwanie odpowiednich 
informacji w celu zmniejszania kosztów 
inwestycji; uważa, że dla zapewnienia 
pełnej operatywności planów 
wprowadzenia łącz szerokopasmowych nie 
tylko Komisja Europejska i państwa 
członkowskie powinny współpracować, ale 
udział w ich opracowywaniu powinny 
także brać regiony i poszczególne 
miejscowości;

Or. pt

Poprawka 57
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5 a. uważa, że upowszechnienie łączy 
szerokopasmowych, zwłaszcza na 
obszarach wiejskich, pozwoli poprawić 
komunikację w społeczeństwie, 
szczególnie w przypadku osób o 
ograniczonej mobilności lub 
odizolowanych, dostęp do usług oraz 
będzie sprzyjało rozwojowi małych i 
średnich przedsiębiorstw, które pragną 
prowadzić działalność na obszarach 
wiejskich, co spowoduje tworzenie nowych 
miejsc pracy oraz wprowadzanie nowych 
usług na obszarach wiejskich;

Or. ro
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Poprawka 58
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5 a. zachęca państwa członkowskie do 
określenia środków ułatwiających wejście 
nowych operatorów na rynek w celu 
pobudzenia konkurencji;

Or. ro

Poprawka 59
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5 b. przyjmuje z zadowoleniem plan 
działań UE na rzecz ochrony 
infrastruktury krytycznej technologii 
informacyjnych i domaga się podjęcia 
działań, które zapewnią poprawę poziomu 
bezpieczeństwa sieci internetowych;

Or. ro


