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POPRAWKI 001-028 
Poprawki złożyła Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdanie
Carlos Zorrinho A8-0181/2017
Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

_____________________________________________________________

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W komunikacie Komisji 
określającym europejską wizję internetu na 
jednolitym rynku cyfrowym14 
przedstawiono szereg możliwych środków 
służących zwiększaniu łączności w Unii 
Europejskiej.

(1) W komunikacie Komisji z dnia 14 
września 2016 r. zatytułowanym 
„Łączność dla konkurencyjnego 
jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku 
europejskiego społeczeństwa 
gigabitowego” określającym europejską 
wizję internetu dla obywateli, instytucji 
publicznych oraz przedsiębiorstw na 
jednolitym rynku cyfrowym przedstawiono 
szereg możliwych środków służących 
zwiększaniu łączności w Unii Europejskiej.

__________________
14Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „Łączność dla 
konkurencyjnego jednolitego rynku 
cyfrowego: w kierunku europejskiego 
społeczeństwa gigabitowego” 
(COM(2016) 587).
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W komunikacie z dnia 26 sierpnia 
2010 r. zatytułowanym „Europejska 
agenda cyfrowa” Komisja zauważa, że w 
strategii „Europa 2020” podkreślono 
znaczenie upowszechnienia internetu 
szerokopasmowego dla propagowania 
włączenia społecznego i konkurencyjności 
w Unii oraz potwierdziła cel, jakim jest 
zapewnienie, by do 2020 r. wszyscy 
obywatele unijni mieli dostęp do internetu 
o szybkości powyżej 30 Mb/s, a 
przynajmniej połowa unijnych 
gospodarstw domowych uzyskała dostęp 
do łączy internetowych o przepustowości 
przekraczającej 100 Mb/s.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Wśród środków mających na celu 
wspieranie europejskiej wizji łączności w 
komunikacie tym propaguje się tworzenie 
lokalnych punktów dostępu 
bezprzewodowego poprzez uproszczenie 
procedur planowania i zmniejszenie 
przeszkód regulacyjnych. Takie punkty 
dostępu, w tym mające charakter 
pomocniczy w stosunku do świadczenia 
usług publicznych lub niekomercyjnych, 
mogą w znacznym stopniu przyczynić się 
do polepszenia istniejących 
bezprzewodowych sieci łączności i 
tworzenia ich nowych generacji, ułatwiając 
zagęszczenie sieci łączności zgodnie ze 
zmieniającymi się potrzebami.

(2) Wśród środków mających na celu 
wspieranie europejskiej wizji łączności w 
komunikacie tym propaguje się tworzenie 
lokalnych punktów dostępu 
bezprzewodowego poprzez uproszczenie 
procedur planowania i zmniejszenie 
przeszkód regulacyjnych. Takie punkty 
dostępu, w tym mające charakter 
pomocniczy w stosunku do świadczenia 
usług publicznych lub niekomercyjnych, 
mogą w znacznym stopniu przyczynić się 
do polepszenia istniejących 
bezprzewodowych sieci łączności, ale 
powinny w szczególności przyczynić się do 
tworzenia ich nowych generacji, ułatwiając 
zagęszczenie sieci łączności zgodnie ze 
zmieniającymi się potrzebami. 
Wspomniane punkty dostępu powinny 
móc tworzyć sieć z systemem 
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uwierzytelnienia obowiązującym na 
terenie całej Unii, do której powinny móc 
zostać dołączone inne systemy bezpłatnej 
lokalnej łączności bezprzewodowej. 
System powinien być zgodny z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791a  i 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/21201b, a 
wykorzystywanie danych w celach 
reklamowych lub w innych celach 
komercyjnych nie powinno być 
dozwolone.
__________________
1aRozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 
s. 1).
1B Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z 
dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające 
środki dotyczące dostępu do otwartego 
internetu oraz zmieniające dyrektywę 
2002/22/WE w sprawie usługi 
powszechnej i związanych z sieciami i 
usługami łączności elektronicznej praw 
użytkowników, a także rozporządzenie 
(UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w 
publicznych sieciach łączności ruchomej 
wewnątrz Unii (Dz.U. L 310 z 26.11.2015, 
s. 1).

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W kontekście niniejszego 
rozporządzenia bezpłatna i 
nieograniczona lokalna łączność 
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bezprzewodowa oznacza, że jest ona 
świadczona bez odpowiedniego 
wynagrodzenia, zarówno w postaci 
bezpośrednich płatności, jak i w postaci 
innych opłat, w tym między innymi reklam 
lub udostępniania danych osobowych w 
celach komercyjnych i bez uszczerbku dla 
ograniczeń wymaganych na mocy prawa 
Unii lub prawa krajowego zgodnego z 
prawem Unii, a także dla potrzeby 
zapewnienia sprawnego funkcjonowania 
sieci, a w szczególności potrzeby 
zapewnienia sprawiedliwej alokacji 
zdolności przepustowej między 
użytkownikami w okresach szczytowych, 
bez ograniczeń, gdy nie ma 
przewidzianego ograniczenia w zakresie 
czasu połączenia dla danego użytkownika 
lub ograniczeń prędkości lub 
przepustowości łącza.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Konkurencyjny rynek i 
przyszłościowe ramy ustawodawcze 
stwarzające bodźce dla innowacji, sieci i 
struktury transeuropejskie oraz nowe 
modele biznesowe są głównymi 
czynnikami pobudzającymi inwestycje w 
sieci o bardzo dużej przepustowości, które 
mogą zapewnić łączność obywatelom w 
całej Unii.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W następstwie komunikatu 
określającego europejską wizję internetu 
na jednolitym rynku cyfrowym oraz w celu 

(3) W następstwie komunikatu Komisji z 
dnia 14 września 2016 r. oraz w celu 
promowania włączenia cyfrowego i 
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promowania włączenia cyfrowego Unia 
powinna wspierać, poprzez ukierunkowane 
wsparcie, zapewnienie bezpłatnej lokalnej 
łączności bezprzewodowej w ośrodkach 
lokalnego życia społecznego, w tym w 
przestrzeniach zewnętrznych dostępnych 
publicznie. Takie wsparcie nie jest jeszcze 
objęte rozporządzeniami (UE) nr 
1316/201315 i (UE) nr 283/201416.

zapobiegania pozostawaniu w tyle stref 
oddalonych i obszarów wiejskich Unia 
powinna wspierać, poprzez ukierunkowane 
wsparcie, zapewnienie bezpłatnej i 
nieograniczonej lokalnej łączności 
bezprzewodowej wysokiej jakości w 
ośrodkach lokalnego życia społecznego, w 
tym w przestrzeniach zewnętrznych 
dostępnych publicznie. Takie wsparcie nie 
jest jeszcze objęte rozporządzeniem (UE) 
nr 1316/201315 lub rozporządzeniem (UE) 
nr 283/201416.

__________________ __________________
15Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z 
dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 
instrument „Łącząc Europę”, zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz 
uchylające rozporządzenia (WE) nr 
680/2007 i (WE) nr 67/2010, Dz.U. L 348 
z 20.12.2013, s. 129, zmienione ostatnio 
przez rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z 
dnia 25 czerwca 2015 r., Dz.U. L 169 z 
1.7.2015, s. 1.

15Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z 
dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające 
instrument „Łącząc Europę”, zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz 
uchylające rozporządzenia (WE) nr 
680/2007 i (WE) nr 67/2010, Dz.U. L 348 
z 20.12.2013, s. 129, zmienione ostatnio 
przez rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z 
dnia 25 czerwca 2015 r., Dz.U. L 169 z 
1.7.2015, s. 1.

16Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 283/2014 z 
dnia 11 marca 2014 r. w sprawie 
wytycznych dotyczących sieci 
transeuropejskich w dziedzinie 
infrastruktury telekomunikacyjnej, 
uchylające decyzję nr 1336/97/WE, Dz.U. 
L 86 z 21.3.2014, s. 14.

16Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 283/2014 z 
dnia 11 marca 2014 r. w sprawie 
wytycznych dotyczących sieci 
transeuropejskich w dziedzinie 
infrastruktury telekomunikacyjnej, 
uchylające decyzję nr 1336/97/WE, Dz.U. 
L 86 z 21.3.2014, s. 14.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Tego rodzaju wsparcie powinno 
zachęcać podmioty realizujące zadania 
publiczne, takie jak organy publiczne i 
dostawcy usług publicznych, do 
udostępniania bezpłatnej lokalnej łączności 
bezprzewodowej jako usługi pomocniczej 

(4) Tego rodzaju wsparcie powinno 
zachęcać podmioty realizujące zadania 
publiczne, takie jak organy sektora 
publicznego i dostawcy usług publicznych, 
do udostępniania bezpłatnej i 
nieograniczonej lokalnej łączności 
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w stosunku do ich zadania publicznego, 
aby umożliwić społecznościom lokalnym 
czerpania korzyści płynących z bardzo 
szybkich łączy szerokopasmowych w 
ośrodkach życia społecznego. Do 
podmiotów tych mogłyby należeć organy 
gminne oraz inne lokalne organy 
publiczne, biblioteki i szpitale.

bezprzewodowej jako usługi pomocniczej 
w stosunku do ich zadania publicznego, 
aby umożliwić członkom społeczności 
lokalnych rozwój umiejętności cyfrowych 
i czerpanie korzyści płynących z bardzo 
szybkich łączy szerokopasmowych w 
ośrodkach życia społecznego. Do 
podmiotów tych mogłyby należeć organy 
gminne, zrzeszenia gmin, przedsiębiorstwa 
realizujące zadania publiczne będące 
własnością gmin, spółdzielnie non-profit, 
ośrodki społeczne oraz inne lokalne organy 
publiczne i instytucje.

(Aby zapewnić spójność brzmienia proponowanego przez Parlament we wszystkich wersjach 
językowych, sformułowanie „gratuita e livre de restrições” musi odpowiadać w języku 

angielskim wyrażeniu „free of charge and free from restrictions'.)

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Bezpłatna lokalna łączność 
bezprzewodowa powinna przyczynić się 
między innymi do większej spójności 
terytorialnej i społecznej, w szczególności 
w miejscach o ograniczonym dostępie do 
internetu.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Poprawa dostępu do szybkich i 
ultraszybkich usług szerokopasmowych 
oraz usług w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 
zwłaszcza na obszarach oddalonych, 
mogłaby podnieść jakość życia ludzi dzięki 
ułatwieniu dostępu do usług (np. e-
zdrowie i e-administracja) i wspierać 
rozwój lokalnych małych i średnich 
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przedsiębiorstw (MŚP). Organy powinny 
zatem dopilnować, aby nikt nie pozostał w 
tyle oraz aby treści i usługi internetowe 
były dostępne dla wszystkich.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) W celu zagwarantowania 
powodzenia tego rozporządzenia i 
promowania działań Unii w tej dziedzinie 
Komisja powinna zapewnić, by podmioty 
wdrażające projekty zgodnie z tym 
rozporządzeniem przekazywały 
użytkownikom końcowym jak najwięcej 
informacji na temat dostępności tych 
usług, a także informowały o 
finansowaniu udzielonym przez Unię.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5c) Wartości i zalety Unii powinny być 
promowane za pośrednictwem dokumentu 
wyjaśniającego określającego cel 
bezpłatnej lokalnej łączności 
bezprzewodowej.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Pokrycie obszarów wiejskich nową 
siecią dostępu jest nadal znacznie 
mniejsze niż na obszarach miejskich, 
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ponieważ zaledwie 28 % gospodarstw 
domowych na obszarach wiejskich jest 
objętych stałą technologią.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Zapewnienie sieci 5G do 2020 r. 
powinno stanowić największy priorytet dla 
jednolitego rynku cyfrowego, biorąc pod 
uwagę jej decydujące znaczenie dla 
globalnej konkurencyjności, potencjału 
Unii w zakresie wzrostu gospodarczego, 
innowacji i badań naukowych. Unijne 
fundusze muszą być wykorzystywane w 
sposób skuteczny i właściwy, aby działania 
w kluczowych obszarach przynosiły 
rezultaty. 

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Biorąc pod uwagę niekomercyjny 
charakter niniejszej interwencji i małą 
skalę poszczególnych projektów, 
obciążenia administracyjne powinny zostać 
ograniczone do minimum. W związku z 
tym interwencja powinna zostać wdrożona 
z wykorzystaniem najbardziej 
odpowiednich form pomocy finansowej, w 
szczególności dotacji, dostępnych w 
ramach rozporządzenia finansowego 
obecnie lub w przyszłości. Niniejsza 
interwencja nie powinna być finansowana 
z wykorzystaniem instrumentów 
finansowych.

(8) Biorąc pod uwagę niekomercyjny 
charakter niniejszej interwencji i małą 
skalę poszczególnych projektów, 
obciążenia administracyjne powinny zostać 
ograniczone do minimum i być 
proporcjonalne do przewidywanych 
korzyści, z uwzględnieniem konieczności 
zapewnienia rozliczalności oraz należytej 
równowagi między uproszczeniem a 
kontrolą. W związku z tym interwencja 
powinna zostać wdrożona z 
wykorzystaniem najbardziej odpowiednich 
form pomocy finansowej, w szczególności 
dotacji, dostępnych w ramach 
rozporządzenia finansowego obecnie lub w 
przyszłości – na przykład przy użyciu 
bonów. Niniejsza interwencja nie powinna 
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być finansowana z wykorzystaniem 
instrumentów finansowych. Zastosowanie 
powinna mieć zasada należytego 
zarządzania finansami.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Z uwagi na ograniczoną ilość 
środków finansowych w stosunku do 
ewentualnej dużej liczby wniosków należy 
zapewnić uproszczenie procedur 
administracyjnych, aby umożliwić szybkie 
podejmowanie decyzji. Należy wprowadzić 
zmiany do rozporządzenia (UE) nr 
1316/2013, aby umożliwić państwom 
członkowskim zatwierdzanie kategorii 
wniosków zgodnie z kryteriami 
określonymi w sekcji 4 załącznika do 
rozporządzenia (UE) nr 283/2014 w celu 
uniknięcia pojedynczego zatwierdzania 
wniosków oraz zagwarantować, że 
poświadczanie wydatków i coroczne 
przekazywanie Komisji informacji nie są 
obowiązkowe w przypadku dotacji 
przyznawanych na mocy tego 
rozporządzenia.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Z uwagi na ograniczony zasięg 
poszczególnych lokalnych punktów 
dostępu bezprzewodowego oraz niewielką 
wartość poszczególnych projektów 
objętych działaniem, punkty dostępu 
korzystające z pomocy finansowej na mocy 
niniejszego rozporządzenia nie powinny 
stanowić konkurencji dla ofert 

(9) Z uwagi na ograniczony zasięg 
poszczególnych lokalnych punktów 
dostępu bezprzewodowego oraz niewielką 
wartość poszczególnych projektów 
objętych działaniem, punkty dostępu 
korzystające z pomocy finansowej na mocy 
niniejszego rozporządzenia nie powinny 
stanowić konkurencji dla ofert 
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handlowych. W celu dodatkowego 
zagwarantowania, że taka pomoc 
finansowa nie będzie nadmiernie zakłócać 
konkurencji, wypierać inwestycji 
prywatnych ani zniechęcać prywatnych 
operatorów do inwestowania, interwencja 
powinna być ograniczona do projektów, 
które nie powielają na tym samym 
obszarze już istniejących prywatnych lub 
publicznych ofert o podobnych cechach. 
Nie powinno to jednak wykluczać 
dodatkowego wsparcia dla tworzenia 
przedmiotowych punktów w ramach 
niniejszej inicjatywy z publicznych lub 
prywatnych źródeł finansowania.

handlowych. W celu dodatkowego 
zagwarantowania, że taka pomoc 
finansowa nie będzie nadmiernie zakłócać 
konkurencji, wypierać inwestycji 
prywatnych ani zniechęcać prywatnych 
operatorów do inwestowania, interwencja 
powinna być ograniczona do projektów, 
które nie powielają na tym samym 
obszarze już istniejących bezpłatnych 
prywatnych lub publicznych ofert o 
podobnych cechach. Nie powinno to 
jednak wykluczać dodatkowego wsparcia 
dla tworzenia przedmiotowych punktów w 
ramach niniejszej inicjatywy z publicznych 
lub prywatnych źródeł finansowania, 
ponieważ takie połączenie mogłoby się 
przyczynić do uzyskania bardziej 
znaczących rezultatów, co powinno 
prowadzić do powstania zachęt dla 
prywatnych inwestycji i udostępnienia 
połączenia internetowego szerszym 
kręgom społeczeństwa. W tym względzie 
konieczne jest zapewnienie synergii z 
innymi funduszami krajowymi lub 
unijnymi, w tym z Europejskim 
Funduszem Rozwoju Regionalnego, aby 
uzyskać maksymalne oddziaływanie nie 
tylko pod względem dostępności dla 
obywateli, ale również spójności 
społecznej i wspierać zwalczanie przepaści 
cyfrowej w regionach słabiej rozwiniętych.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Dostępne środki powinny zostać 
przydzielone państwom członkowskim w 
sposób równomierny pod względem 
geograficznym, tak by umożliwić objęcie 
projektów we wszystkich państwach 
członkowskich. Przydział środków 
powinien również uwzględniać potrzebę 
niwelowania przepaści cyfrowej. Zasady 
te, których celem jest zapewnienie 
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równowagi geograficznej i społeczeństwa 
integracyjnego, powinny być 
uwzględniane w odpowiednich 
programach prac przyjmowanych zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 1316/2013 i 
niniejszym rozporządzeniem, być 
wyszczególniane w zaproszeniach do 
składania wniosków i, w razie potrzeby, 
powinny dopuszczać zwiększony udział 
wnioskodawców z państw członkowskich, 
w których udział był stosunkowo niewielki 
oraz koncentrować się na obszarach 
wskazanych przez państwa członkowskie 
lub Komisję jako pozostające w tyle pod 
względem łączności lub umiejętności 
cyfrowych.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Przyznanie lokalnym MŚP 
pierwszeństwa w ramach zamówień 
związanych z zakupem i montażem sprzętu 
na potrzeby udostępnienia lokalnej 
łączności bezprzewodowej zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem mogłoby 
zapewnić potencjał innowacyjności i 
tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy w 
gminach.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby zagwarantować szybkie 
zapewnienie łączności zgodnej z 
niniejszym rozporządzeniem, pomocy 
finansowej należy udzielić z jak 
najszerszym wykorzystaniem narzędzi 
internetowych umożliwiających szybkie 

(10) Aby zagwarantować szybkie 
zapewnienie łączności zgodnej z 
niniejszym rozporządzeniem, pomocy 
finansowej należy udzielić z jak 
najszerszym wykorzystaniem narzędzi 
internetowych umożliwiających szybkie 
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składanie i rozpatrywanie wniosków oraz 
wspieranie tworzenia, kontroli i 
monitorowania lokalnych punktów dostępu 
bezprzewodowego.

składanie i rozpatrywanie wniosków oraz 
wspieranie tworzenia, kontroli i 
monitorowania lokalnych punktów dostępu 
bezprzewodowego. Ważne jest, aby 
Komisja informowała władze lokalne o 
planowanych działaniach i odpowiednich 
warunkach jak najszybciej, tak aby mogły 
one poczynić przygotowania i składać 
wnioski jak tylko ogłoszone zostaną 
zaproszenia do składania wniosków. 
Komisja i odpowiednie organy w 
państwach członkowskich powinny 
również dołożyć wszelkich starań w celu 
niezbędnego upowszechnienia informacji 
na temat tego programu.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Biorąc pod uwagę potrzeby łączności 
internetowej w Unii oraz konieczność 
wspierania sieci dostępu, które mogą 
zapewnić w całej UE korzystanie z 
internetu za pośrednictwem bardzo 
szybkich usług szerokopasmowych, należy 
dążyć do tego, by pomoc finansowa 
przyznawana była w sposób równomierny 
pod względem geograficznym.

(11) Biorąc pod uwagę potrzeby łączności 
internetowej w Unii oraz konieczność 
wspierania sieci dostępu, które mogą 
zapewnić w całej UE korzystanie z 
internetu za pośrednictwem szybkich usług 
szerokopasmowych i wspierając cele 
związane z koncepcją europejskiego 
społeczeństwa gigabitowego, należy dążyć 
do tego, by pomoc finansowa przyznawana 
była w sposób równomierny pod względem 
geograficznym i zmniejszała przepaść 
cyfrową, promując dostęp obywateli do 
korzyści płynących z rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego i 
wspierając obszary o względnie niskim 
poziomie szybkiej łączności 
szerokopasmowej.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Jednocześnie beneficjenci powinni 
być zobowiązani do oferowania bezpłatnej 
lokalnej łączności bezprzewodowej przez 
okres co najmniej trzech lat.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Działania finansowane na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinny być opłacalne i zrównoważone w 
perspektywie długoterminowej. Taką 
opłacalność i zrównoważony charakter 
należy osiągnąć przez zapewnianie 
narzędzi technicznych służących 
zagwarantowaniu długoterminowej 
wydajności działań dzięki wykorzystaniu 
przez beneficjentów i dostawców usług 
technologii nieustannie aktualizowanej i 
bezpiecznej dla użytkowników.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr 1316/2013
Artykuł 7 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) działania w zakresie zapewniania 
bezpłatnej lokalnej łączności 
bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego 
życia społecznego są finansowane za 
pomocą dotacji lub poprzez formy pomocy 
finansowej inne niż instrumenty finansowe.

c) działania w zakresie zapewniania 
bezpłatnej i nieograniczonej lokalnej 
łączności bezprzewodowej w ośrodkach 
lokalnego życia społecznego są 
finansowane za pomocą dotacji lub 
poprzez formy pomocy finansowej inne niż 
instrumenty finansowe.

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).



PE605.624/ 14

PL

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 1316/2013
Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) w art. 22 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„Poświadczanie wydatków i coroczne 
dostarczanie Komisji informacji, opisane 
odpowiednio w akapicie drugim i trzecim 
niniejszego artykułu, nie jest obowiązkowe 
w przypadku dotacji przyznawanych na 
podstawie art. 4 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia (UE) nr 283/2014*.”
________________
* Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 283/2014 z 
dnia 11 marca 2014 r. w sprawie 
wytycznych dotyczących sieci 
transeuropejskich w dziedzinie 
infrastruktury telekomunikacyjnej, 
uchylające decyzję nr 1336/97/WE (Dz.U. 
L 86 z 21.3.2014, s. 14).

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 283/2014
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „lokalny punkt dostępu 
bezprzewodowego” oznacza niewielkie 
urządzenie o niskiej mocy dysponujące 
małym zasięgiem, wykorzystujące na 
zasadzie niewyłączności widmo radiowe, 
dla którego warunki dostępności i 
efektywnego wykorzystania 
zharmonizowano na poziomie unijnym 
oraz które pozwala użytkownikom uzyskać 

h) „lokalny punkt dostępu 
bezprzewodowego” oznacza niewielkie 
urządzenie o niskiej mocy dysponujące 
małym zasięgiem, ale dużą 
przepustowością, wykorzystujące na 
zasadzie niewyłączności widmo radiowe, 
widmo podczerwieni lub światła 
widzialnego, dla którego warunki 
dostępności i efektywnego wykorzystania 
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bezprzewodowy dostęp do sieci łączności 
elektronicznej.

zharmonizowano na poziomie unijnym 
oraz które pozwala użytkownikom uzyskać 
bezprzewodowy dostęp do sieci łączności 
elektronicznej.

Uzasadnienie

Pojawiające się nowe technologie, takie jak Li-Fi, uznawane w europejskim kodeksie 
łączności elektronicznej, powinny być uwzględnione, w szczególności ze względu na potencjał 
stosowania takich technologii wykorzystujących światło zamiast fal radiowych w miejscach 
publicznych takich jak szpitale, gdzie fale radiowe mogą nie być najwłaściwszym 
rozwiązaniem.
Nie powinno to wpływać na szybkość transferu, biorąc pod uwagę, że czasami do punktu 
dostępu podłączona będzie duża liczba użytkowników.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2
Rozporządzenie (UE) nr 283/2014
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspierają zapewnianie bezpłatnej 
lokalnej łączności bezprzewodowej w 
ośrodkach lokalnego życia społecznego.

c) wspierają zapewnianie bezpłatnej i 
nieograniczonej lokalnej łączności 
bezprzewodowej wysokiej jakości w 
ośrodkach lokalnego życia społecznego.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 283/2014
Artykuł 6 – ustęp 8a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Działania przyczyniające się do 
realizacji projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w zakresie zapewniania bezpłatnej lokalnej 
łączności bezprzewodowej w ośrodkach 
lokalnego życia społecznego muszą 
spełniać warunki określone w sekcji 4 
załącznika.

8a. Działania przyczyniające się do 
realizacji projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w zakresie zapewniania bezpłatnej i 
nieograniczonej lokalnej łączności 
bezprzewodowej wysokiej jakości w 
ośrodkach lokalnego życia społecznego 
muszą spełniać warunki określone w sekcji 
4 załącznika.
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6
Rozporządzenie (UE) nr 283/2014
Załącznik – sekcja 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. w załączniku dodaje się sekcję w 
brzmieniu:

6. w załączniku dodaje się sekcję 
w brzmieniu:

SEKCJA 4 ŁĄCZNOŚĆ 
BEZPRZEWODOWA W OŚRODKACH 
LOKALNEGO ŻYCIA SPOŁECZNEGO

„SEKCJA 4 ŁĄCZNOŚĆ 
BEZPRZEWODOWA W OŚRODKACH 
LOKALNEGO ŻYCIA SPOŁECZNEGO

Działania mające na celu zapewnienie 
bezpłatnej lokalnej łączności 
bezprzewodowej w ośrodkach lokalnego 
życia społecznego, w tym w przestrzeniach 
zewnętrznych dostępnych publicznie, które 
odgrywają istotną rolę w publicznym życiu 
społeczności lokalnej, kwalifikują się do 
otrzymania pomocy finansowej.

Działania mające na celu zapewnienie 
bezpłatnej i nieograniczonej lokalnej 
łączności bezprzewodowej w ośrodkach 
lokalnego życia społecznego, w tym w 
przestrzeniach zewnętrznych dostępnych 
publicznie, które odgrywają istotną rolę w 
publicznym życiu społeczności lokalnej, 
kwalifikują się do otrzymania pomocy 
finansowej. W celu zapewnienia 
dostępności w działaniach tych należy, w 
miarę możliwości, unikać potencjalnych 
barier językowych. 

Pomoc finansowa jest udostępniana 
podmiotom realizującym zadania 
publiczne, takim jak władze lokalne i 
dostawcy usług publicznych, w celu 
zapewnienia bezpłatnej lokalnej łączności 
bezprzewodowej poprzez stworzenie 
lokalnych punktów dostępu 
bezprzewodowego.

Pomoc finansowa jest udostępniana 
organom sektora publicznego w 
rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/2102* w celu zapewnienia bezpłatnej 
lokalnej łączności bezprzewodowej 
poprzez stworzenie lokalnych punktów 
dostępu bezprzewodowego.

Instytucje kwalifikujące się mogą 
wykorzystywać pomoc finansową w celu 
ustanowienia bezpłatnej lokalnej 
łączności bezprzewodowej w miejscach 
najbardziej odpowiednich i dostępnych 
dla społeczności, w tym w miejscach 
niebędących własnością publiczną.

Projekty dotyczące zapewniania 
bezprzewodowej łączności poprzez ogólnie 
dostępne lokalne punkty dostępu 
bezprzewodowego mogą otrzymać 

Projekty dotyczące zapewniania 
bezprzewodowej łączności poprzez ogólnie 
dostępne lokalne punkty dostępu 
bezprzewodowego mogą otrzymać 
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finansowanie, jeśli: finansowanie, jeśli:

1) są wdrażane przez podmioty 
realizujące zadania publiczne, posiadające 
zdolność do planowania i nadzorowania 
tworzenia wewnętrznych i zewnętrznych 
lokalnych punktów dostępu 
bezprzewodowego w miejscach 
publicznych;

1) są wdrażane przez podmioty sektora 
publicznego posiadające zdolność do 
planowania i nadzorowania tworzenia 
wewnętrznych i zewnętrznych lokalnych 
punktów dostępu bezprzewodowego w 
miejscach publicznych oraz do 
zapewniania finansowania kosztów 
operacyjnych przez co najmniej trzy lata;

2) opierają się na bardzo szybkich 
łączach szerokopasmowych 
umożliwiających użytkownikom 
korzystanie z internetu wysokiej jakości, 
który  

2) opierają się na bardzo szybkich 
łączach szerokopasmowych 
umożliwiających użytkownikom 
korzystanie z internetu wysokiej jakości, 
który  

a) jest bezpłatny, łatwo dostępny i 
wykorzystuje najnowocześniejsze 
urządzenia; oraz  

a) jest bezpłatny, łatwo dostępny i 
wykorzystuje najnowocześniejsze 
urządzenia, korzysta z optymalnych 
rozwiązań technologicznych i stosuje 
najlepsze standardy w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego; oraz

b) wspiera dostęp do innowacyjnych 
usług cyfrowych, takich jak usługi 
świadczone za pośrednictwem 
infrastruktury usług cyfrowych;  

b) wspiera dostęp do innowacyjnych 
usług cyfrowych, takich jak usługi 
świadczone za pośrednictwem 
infrastruktury usług cyfrowych;

3) wykorzystują wspólną identyfikację 
wizualną, którą dostarczy Komisja, oraz są 
połączone z powiązanymi narzędziami 
internetowymi.

3) wykorzystują wspólną identyfikację 
wizualną, którą dostarczy Komisja, oraz są 
połączone z powiązanymi narzędziami 
internetowymi;
3a) przestrzegają zasady neutralności 
technologicznej, skutecznego 
wykorzystania środków publicznych i 
posiadają zdolność do przystosowywania 
projektów do najlepszych ofert 
technologicznych.

Projekty powielające na tym samym 
obszarze już istniejące prywatne lub 
publiczne oferty o podobnych cechach nie 
są objęte pomocą finansową.

Projekty powielające na tym samym 
obszarze już istniejące bezpłatne prywatne 
lub publiczne oferty o podobnych cechach 
nie są objęte pomocą finansową.

Dostępne środki przydzielone zostają w 
sposób równomierny pod względem 
geograficznym i zgodnie z zasadą „kto 
pierwszy ten lepszy” projektom 
spełniającym powyższe warunki na 
podstawie otrzymanych wniosków.

Dostępne środki przydzielone zostają w 
sposób równomierny pod względem 
geograficznym w państwach 
członkowskich i zgodnie z zasadą „kto 
pierwszy ten lepszy” projektom 
spełniającym powyższe warunki na 
podstawie otrzymanych wniosków zgodnie 
z programami prac wnoszącymi wkład w 
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spójność gospodarczą, społeczną i 
terytorialną Unii i propagowanie 
włączenia cyfrowego.

Państwa członkowskie mogą przeznaczać 
środki własne lub pochodzące z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych na rozwijanie 
dodatkowych usług i ofert poprawiających 
zrównoważony charakter projektów.
Projekty finansowane na podstawie 
niniejszej sekcji funkcjonują i są ściśle 
monitorowane przez Komisję przez co 
najmniej trzy lata. Monitorowanie 
projektu przez Komisję jest kontynuowane 
po okresie wdrażania, aby zapewnić 
przegląd funkcjonalności danego projektu 
i możliwy wkład w przyszłe inicjatywy.
__________________
*Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 
października 2016 r. w sprawie 
dostępności stron internetowych i 
mobilnych aplikacji organów sektora 
publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 
1).”


