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Poprawka 19
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 20
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 21
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

dostępu do sieci Ponadto państwa 
członkowskie powinny wdrożyć krajowe 
plany operacyjne dotyczące szybkiego 
Internetu, kierując środki publiczne na 
obszary, które nie są w pełni objęte 
inwestycjami prywatnymi w infrastrukturę 
internetową, a także powinny wspierać 
uruchamianie nowoczesnych usług 
dostępnych przez Internet i korzystanie z 
nich.

Or. de

Poprawka 22
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 23
Ana Miranda
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 24
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Mając na uwadze problemy 
związane z dostępem do widma radiowego, 
bezprzewodowe łącza szerokopasmowe 
mogą odgrywać kluczową rolę w 
zapewnieniu zasięgu na wszystkich 
obszarach, w tym na obszarach wiejskich i 
oddalonych, dla których nie istnieją inne 
możliwości.

Or. ro

Poprawka 25
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 26
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) przyczyniają się do wzrostu 
gospodarczego i wspierają rozwój 
jednolitego rynku, zwiększając tym samym 

(1) przyczyniają się do wzrostu 
gospodarczego, dobrobytu i tworzenia 
miejsc pracy oraz wspierają rozwój 
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konkurencyjność europejskiej gospodarki, 
w tym małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP);

jednolitego rynku, zwiększając tym samym 
konkurencyjność europejskiej gospodarki, 
w tym małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP);

Or. pt

Poprawka 27
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) przyczyniają się do wzrostu 
gospodarczego i wspierają rozwój 
jednolitego rynku, zwiększając tym samym 
konkurencyjność europejskiej gospodarki, 
w tym małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP);

(1) przyczyniają się do wzrostu
gospodarczego, promowania włączenia 
społecznego i wspierają rozwój jednolitego 
rynku, zwiększając tym samym 
konkurencyjność europejskiej gospodarki, 
w tym małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP);

Or. ro

Poprawka 28
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2) przyczyniają się do podniesienia jakości 
codziennego życia obywateli, 
przedsiębiorstw i administracji rządowych 
poprzez wspieranie wzajemnych połączeń 
oraz interoperacyjności krajowych sieci 
telekomunikacyjnych, jak również dostępu 
do tych sieci, przy czym również mniej 
zaludnione i słabiej rozwinięte regiony 
powinny zostać uwzględnione i 
wyposażone w łącza.
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Or. de

Poprawka 29
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 30
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 31
Herbert Reul
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 32
Herbert Reul

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 33
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)



AM\912150PL.doc 11/14 PE494.849v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 34
Vasilica Viorica Dăncilă

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) rozwój sieci szerokopasmowych w celu 
połączenia ze szkołami w odizolowanych 
społecznościach wiejskich w państwach 
członkowskich z myślą o opracowaniu 
programów nauczania na odległość, aby 
uniknąć wyludnienia tych obszarów.

Or. en

Poprawka 35
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie lub inne 
podmioty odpowiedzialne za realizację 
projektów będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania lub 

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

współuczestniczące w ich realizacji, w tym 
władze regionalne i lokalne, podejmują 
niezbędne środki prawne, administracyjne, 
techniczne i finansowe, zgodnie z 
odpowiednimi ustaleniami niniejszego 
rozporządzenia.

Or. es

Poprawka 36
Ana Miranda

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewnia europejską wartość dodaną. c) zapewnia europejską wartość dodaną
stworzoną dzięki ocenie wykonalności 
oraz analizie kosztów i korzyści, z 
uwzględnieniem interesu ogólnego i 
równy dostęp całego społeczeństwa do 
sieci, w szczególności na obszarach o 
poważnych problemach z podłączeniem do 
sieci.

Or. es

Poprawka 37
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszary wiejskie i o niskiej gęstości 
zaludnienia posiadają na ogół łącza o 
niskiej przepustowości, a w niektórych 
przypadkach w ogóle nie mają dostępu 
szerokopasmowego. Na obszarach tego 
rodzaju zapewnienie opłacalności 
ekonomicznej inwestycji i realizacja celów 
określonych w Europejskiej agendzie 

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

cyfrowej przed 2020 r. są mało 
prawdopodobne. Inwestycje na tych 
obszarach wymagają większego wsparcia 
finansowego, udzielanego w formie 
dotacji, ewentualnie powiązanych z 
instrumentami finansowymi. Obszary takie 
obejmują regiony oddalone i słabo 
zaludnione, w przypadku których albo 
koszty inwestycji są bardzo wysokie, albo 
dochody są niskie. Wsparcie w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” udzielane 
tym obszarom musi służyć jako 
uzupełnienie środków dostępnych w 
ramach Funduszu Spójności, środków 
przeznaczonych na rozwój obszarów 
wiejskich i innych rodzajów 
bezpośredniego wsparcia publicznego, aby 
zapewnić równy dostęp, który z kolei 
przyczyni się do osiedlania się ludności na 
obszarach o trudnościach 
demograficznych, jeżeli zapewnione 
zostaną równe szanse dostępu do sieci w 
celu ożywienia wzrostu i zatrudnienia.

Or. es

Poprawka 38
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – ustęp 12 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es
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Poprawka 39
Ana Miranda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 3 – podtytuł 3 – ustęp 4 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) Ośrodki szkoleniowe w zakresie 
digitalizacji i ochrony cyfrowego 
dziedzictwa kulturowego we wszystkich 
językach Unii Europejskiej, w tym we 
wszystkich językach urzędowych państw 
członkowskich.

Or. es


