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Poprawkę złożył Vladimír Železný

Poprawka 1
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że jednym z celów strategii lizbońskiej jest umożliwienie 
wszystkim grupom populacji czerpania korzyści z osiągnięć społeczeństwa 
informacyjnego, w tym osobom w niekorzystnym położeniu ze względu na 
wykształcenie, wiek, płeć, pochodzenie etniczne i społeczne oraz niepełnosprawność, 
a także osobom (skreślenie) mieszkającym w najmniej uprzywilejowanych regionach,

Or. en

Poprawkę złożyła Jill Evans

Poprawka 2
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że jednym z celów strategii lizbońskiej jest umożliwienie 
wszystkim grupom populacji czerpania korzyści z osiągnięć społeczeństwa 
informacyjnego, w tym osobom w niekorzystnym położeniu ze względu na 
wykształcenie, wiek, płeć, pochodzenie, osobom niepełnosprawnym oraz 
mieszkającym w najmniej uprzywilejowanych i odległych regionach,
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Or. en

Poprawkę złożyła Maria Petre

Poprawka 3
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że jednym z celów strategii lizbońskiej jest umożliwienie 
wszystkim grupom populacji czerpania korzyści z zalet społeczeństwa 
informacyjnego, w tym osobom w niekorzystnym położeniu ze względu na 
wykształcenie, wiek, płeć, pochodzenie, osobom niepełnosprawnym oraz 
mieszkającym w najmniej uprzywilejowanych regionach,

Or. ro

Poprawkę złożyła Maria Petre

Poprawka 4
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że strategiczne wytyczne Wspólnoty w zakresie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej na lata 2007-2013 jako priorytety podają 
zapewnienie dostępności infrastruktur ITC w miejscach, gdzie mechanizmy rynkowe 
nie są w stanie zapewnić ich dostępności po rozsądnych cenach i w wystarczającej 
ilości dla stworzenia pożądanych usług, w szczególności w regionach odizolowanych i 
w obszarach wiejskich oraz w nowych państwach członkowskich,

Or. ro

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 5
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że strategiczne wytyczne Wspólnoty w zakresie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej na lata 2007-2013 jako priorytety podają 
zapewnienie dostępności infrastruktur ITC w miejscach, gdzie rynek nie dostarcza ich 
po rozsądnych cenach i w wystarczającej ilości dla stworzenia pożądanych usług, w 
szczególności w ultraperyferyjnych regionach, w regionach odizolowanych i na
obszarach wiejskich oraz w nowych państwach członkowskich,

Or. pt
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Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 6
Punkt B a preambuły (nowy)

Ba. mając na uwadze, że niektóre części ultraperyferyjnych regionów, które są 
rozproszone pod względem geograficznym, wciąż nie mają dostępu do podstawowej 
infrastruktury ITC, takiej jak Internet szerokopasmowy; mając na uwadze, że 
dotyczy to np. grupy zachodniej Azorów (wysp Flores i Corvo), która wskutek 
odległego położenia musi znosić większe ograniczenia i jest w związku z tym 
podwójnie pokrzywdzona;

Or. pt

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 7
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji zmniejszenia różnic w dostępie do mediów 
cyfrowych w miastach i na wsi i w związku z tym zwraca uwagę na znaczenie 
samorządów lokalnych w rozwoju dostępu szerokopasmowego ze względu na ich 
kluczową rolę w kontaktach z mieszkańcami;

Or. cs

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 8
Ustęp 1

1. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji zmniejszenia różnic w dostępie do mediów 
cyfrowych w miastach i na wsi w zakresie dostępu do łączy szerokopasmowych;

Or. pl

Poprawkę złożyła Maria Petre

Poprawka 9
Ustęp 1

1. popiera zamiar Komisji zmniejszenia różnic w dostępie do mediów cyfrowych w 
miastach i na wsi;
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Or. ro

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 10
Ustęp 1 a (nowy)

1a. podkreśla potrzebę zapewnienia infrastruktury ITC w ultraperyferyjnych regionach, 
łącznie z dostępem do Internetu szerokopasmowego, biorąc pod uwagę, że mogłoby 
to pomóc w przezwyciężeniu niektórych ograniczeń rozwojowych, wymienionych w 
art. 299 ust. 2 traktatu, a także przełamać „wykluczenie ze społeczeństwa 
informacyjnego” oraz wzmocnić spójność gospodarczą i społeczną; za konieczne 
uznaje uwzględnienie różnic między poszczególnymi ultraperyferyjnymi regionami, 
na przykład ograniczeń spowodowanych rozproszeniem geograficznym, 
występujących na Azorach i Wsypach Kanaryjskich, które oznaczają konieczność 
zagwarantowania prawa dostępu wszystkim mieszkańcom we wszystkich częściach 
ultraperyferyjnych regionów;

Or. pt

Poprawkę złożył Lambert van Nistelrooij

Poprawka 11
Ustęp 1 a (nowy)

1a. zachęca Komisję do dokładnego zbadania, czy w pełni wprowadzono w życie ramy 
prawne, jakie są możliwości utworzenia partnerstwa publiczno-prywatnego w 
przypadku tych inwestycji oraz w jakim stopniu przepisy dotyczące pomocy państwa 
stosowane są w przypadku, gdy planuje się wykorzystanie środków funduszy 
strukturalnych i przeznaczonych na obszary wiejskie na inwestycje dotyczące łączy 
szerokopasmowych; wzywa Komisję do zagwarantowania, że środki finansowe UE 
nie będą wspierały przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji rynkowej lub 
przedsiębiorstw monopolistycznych, a przyznawanie środków z funduszy 
strukturalnych i przeznaczonych na obszary wiejskie nie będzie opóźnione z powodu 
tych badań;

Or. en

Poprawkę złożył Manfred Weber

Poprawka 12
Ustęp 1 a (nowy)

1a. domaga się udostępnienia połączenia szerokopasmowego wszystkim obywatelom 
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Unii Europejskiej do końca obecnego okresu finansowania w roku 2013 jako 
podstawowej usługi, podobnej do przyłączenia do sieci telefonii stacjonarnej;

Or. de

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 13
Ustęp 1 a (nowy)

1a. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby preferowały rozwiązania i technologie 
oparte na Internecie szerokopasmowym przy informatyzacji administracji 
publicznej, sektora edukacji i MŚP (np. Aplication Service Provider, Terminal-
Server itp.);

Or. pl

Poprawkę złożył Manfred Weber

Poprawka 14
Ustęp 1 b (nowy)

1b. domaga się, aby zdeklarowanym celem stało się udostępnienie połączenia 
szerokopasmowego zasadniczo wszystkim obywatelom Unii Europejskiej jako 
podstawowej usługi, podobnej do przyłączenia do sieci telefonii stacjonarnej;

Or. de

Poprawkę złożył Pedro Guerreiro

Poprawka 15
Ustęp 1 b (nowy)

1b. zwraca uwagę na fakt, iż infrastruktura oraz usługi ITC mają w zamierzeniu 
również wesprzeć dobro ogółu, co jest konieczne do przezwyciężenia „wykluczenia ze 
społeczeństwa informacyjnego”; uważa, że władze mają obowiązek zapewnienia 
wszystkim obywatelom dostępu do ITC, umożliwiając tym samym czerpanie korzyści 
z tych technologii przez wszystkie grupy populacji;

Or. pt
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Poprawkę złożył Manfred Weber

Poprawka 16
Ustęp 1 c (nowy)

1c. podkreśla, że w związku z gwałtownym rozwojem nowych środków masowego 
przekazu połączenie szerokopasmowe stanowi jedyną technicznie niezawodną 
możliwość dostępu do ofert medialnych, takich jak telewizja internetowa i telefonia 
internetowa, a tym samym zapobiega podziałom między ludnością zamieszkującą 
obszary wiejskie a mieszkańcami terenów miejskich, na których dostęp do łączy 
szerokopasmowych jest zapewniony;

Or. de

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 17
Ustęp 2

2. podkreśla znaczenie ITC dla poprawy atrakcyjności i konkurencyjności regionalnej 
(reorganizacja metod produkcji, tworzenie przedsiębiorstw, miejsc pracy oraz usług, 
takich jak elektroniczne portale – e-administracja, e-zdrowie, e-edukacja, e-kultura i 
e-handel);

Or. pl

Poprawkę złożyła Maria Petre

Poprawka 18
Ustęp 2

2. podkreśla znaczenie ITC dla poprawy atrakcyjności i konkurencyjności na szczeblu 
regionalnym (reorganizacja metod produkcji, tworzenie przedsiębiorstw, miejsc pracy 
oraz usług, takich jak elektroniczne portale – e-administracja, e-zdrowie, e-edukacja i 
e-handel);

Or. ro

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 19
Ustęp 2 a (nowy)

2a. uważa, że istnieje pilna potrzeba zaplanowania już dziś realizacji połączeń o bardzo 
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wysokiej przepustowości (VDSL) nawet na obszarach, gdzie przejście z wąskiego na 
szerokie pasmo nie jest zakończone, w celu umożliwienia dostępu do tych nowych 
usług elektronicznych oraz do najnowszych innowacyjnych zastosowań ITC;

Or. fr

Poprawkę złożyła Maria Petre

Poprawka 20
Ustęp 3

3. podkreśla, że technologie ITC są dużo bardziej przydatne dla obszarów oddalonych, 
ponieważ pozwalają na zagwarantowanie, że odległości nie stanowią przeszkody
poprzez ułatwianie kontaktów między użytkownikami i usługodawcami, klientami i 
dostawcami, obywatelami i władzami publicznymi oraz na zmniejszenie kosztów i 
przewidywanego okresu oczekiwania;

Or. ro

Poprawkę złożyła Margie Sudre

Poprawka 21
Ustęp 3

3. podkreśla, że technologie ITC są szczególnie przydatne na obszarach peryferyjnych, 
wiejskich, wyspiarskich i ultraperyferyjnych, ponieważ pozwalają na przełamanie 
odległości poprzez ułatwianie kontaktów między użytkownikami i usługodawcami, 
klientami i dostawcami, obywatelami i władzami publicznymi oraz na zmniejszenie 
kosztów i okresu oczekiwania;

Or. fr

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 22
Ustęp 3

3. podkreśla, że technologie ITC są szczególnie przydatne dla obszarów oddalonych, 
ponieważ pozwalają na przełamanie odległości poprzez ułatwianie kontaktów między 
użytkownikami i usługodawcami, klientami i dostawcami, obywatelami i władzami 
publicznymi oraz na zmniejszenie kosztów i okresu oczekiwania na realizację usług;

Or. pl
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Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 23
Ustęp 3 a (nowy)

3a. podkreśla, że władze lokalne i regionalne winny odgrywać główną rolę w procesie 
udostępniania ITC regionom wiejskim, ultraperyferyjnym, a także regionom o 
niekorzystnych warunkach naturalnych oraz o niskiej gęstości zaludnienia, których 
rynki uznawane są przez przedsiębiorstwa prywatne za nierentowne, uważa jednak 
za konieczne, aby Unia Europejska oraz państwa członkowskie również 
zaangażowały się w tę kwestię;

Or. fr

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 24
Ustęp 3 a (nowy)

3a. zwraca się do państw członkowskich oraz władz regionalnych o szersze 
uwzględnienie w sektorowych i regionalnych programach operacyjnych rozbudowy 
infrastruktury ITC, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów do tej pory 
zaniedbanych pod tym względem;

Or. pl

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 25
Ustęp 4

4. wzywa władze krajowe i regionalne do dokonania przeglądu mocy istniejących sieci 
oraz potrzeb regionalnych w zakresie szybkich sieci, aby zidentyfikować braki w 
sektorach publicznym i prywatnym oraz możliwą synergię regionalnych ośrodków 
aktywności przedsiębiorczej i wykorzystać optymalne połączenie różnych technologii 
zapewniając trwałość i dobrą jakość nowych inwestycji;

Or. pl



AM\655766PL.doc 9/13 PE 386.334v01-00

PL

Poprawkę złożył Markus Pieper

Poprawka 26
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wzywa państwa członkowskie do przeprowadzania przetargów na usługi 
szerokopasmowe lub częstotliwości radiowe w sposób zapewniający jak najszybszy 
dostęp także na obszarach wiejskich i w regionach peryferyjnych; domaga się przy 
tym realistycznych możliwości udziału średniej wielkości oferentów usług 
komunikacyjnych;

Or. de

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 27
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wzywa do uznania za koszt kwalifikowany nie tylko budowy nowej sieci 
światłowodowej, ale także zakupu praw użytkowania włókien światłowodowych w 
formie prawnej IRU (Indefeasible Right of Use);

Or. pl

Poprawkę złożyła Maria Petre

Poprawka 28
Ustęp 5

5. ze względu na warunki geograficzne oraz opóźnienie rozwojowe pewnych regionów i 
państw członkowskich uważa, że należy inwestować bezpośrednio w najnowsze
innowacje technologiczne, korzystając z transmisji radiowej lub kablowej;

Or. ro

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 29
Ustęp 5

5. ze względu na warunki geograficzne oraz opóźnienie pewnych regionów i państw 
członkowskich uważa, że należy inwestować bezpośrednio w najnowsze innowacje 
technologiczne; technologie bezprzewodowe, połączenia satelitarne, technologię PLC, 
radiotransmisję;
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Or. pl

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 30
Ustęp 5 a (nowy)

5a. sugeruje, aby nie rozpatrywać kwestii telewizji o wysokiej rozdzielczości (HDTV) 
niezależnie od dyskusji na temat VDSL i jest zdania, że częstotliwości uwolnione 
wskutek przejścia na telewizję cyfrową umożliwią zaoferowanie niezbędnej 
przepustowości terytoriom o mniejszej gęstości zaludnienia, gdzie wykorzystanie 
włókien jest trudne i kosztowne;

Or. fr

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 31
Ustęp 5 a (nowy)

5a. wzywa Komisję i państwa członkowskie wprowadziły obowiązek położenia 
kanalizacji teletechnicznej (tele-technical ducts) w ramach realizacji wszystkich 
liniowych i sieciowych inwestycji infrastrukturalnych, takich jak drogi, kanalizacja, 
wodociągi, sieci ciepłownicze, sieci energetyczne itp., dzięki której od razu lub 
później mogą być łatwo zainstalowane światłowody; wymóg ten powinien być 
szczególnie rygorystycznie przestrzegany przy remontach i budowie infrastruktury ze 
środków Unii Europejskiej;

Or. pl

Poprawkę złożył Oldřich Vlasák

Poprawka 32
Ustęp 5 a (nowy)

5a. zwraca uwagę na potencjalny konflikt między skutecznym wspieraniem swobodnego 
dostępu do Internetu poprzez budowanie bezpłatnych sieci współfinansowanych z 
funduszy strukturalnych a przepisami dotyczącymi pomocy państwa oraz wzywa 
zainteresowane strony do wypracowania systemowego rozwiązania tego problemu;

Or. cs
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Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 33
Ustęp 6

6. podkreślając konieczność poprawy umiejętności posługiwania się ITC przez 
obywateli Wspólnoty, zwraca się do władz regionalnych i lokalnych o umożliwienie 
mieszkańcom nauki posługiwania się technikami informatycznymi poprzez ogólnie 
dostępne, bezpłatne kursy i szkolenia;

Or. pl

Poprawkę złożyła Maria Petre

Poprawka 34
Ustęp 6

6. podkreśla konieczność ulepszeń w zakresie umiejętności posługiwania się ITC przez 
obywateli Europy poprzez finansowanie multimedialnych przestrzeni publicznych, 
gdzie będą oni mogli wziąć udział w warsztatach poświęconych nauce obsługi i 
bezpłatnie korzystać z dostępnego sprzętu;

Or. ro

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 35
Ustęp 7

7. wzywa do zaproponowania osobom znajdującym się w najtrudniejszym położeniu 
oraz nieznającym technologii ITC, jak osoby w starszym wieku, osoby 
niepełnosprawne, szkoleń indywidualnych, tak aby społeczeństwo informacyjne stało 
się prawdziwym społeczeństwem integracyjnym;

Or. fr

Poprawkę złożył Mieczysław Edmund Janowski

Poprawka 36
Ustęp 7

7. zwraca się do władz regionalnych i lokalnych aby zapewnić szkolenia indywidualne 
osobom nie posiadającym umiejętności posługiwania się ITC, które są bądź to 
osobami w starszym wieku, bądź znajdującymi się w innych niekorzystnych 
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uwarunkowaniach życiowych;

Or. pl

Poprawkę złożyła Maria Petre

Poprawka 37
Ustęp 7

7. wzywa do organizacji indywidualnych szkoleń również dla osób, które znajdują się 
w najtrudniejszym położeniu i nie mają łatwego dostępu do ITC, jak osoby w 
starszym wieku;

Or. ro

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 38
Ustęp 7 a (nowy)

7a. podkreśla znaczenie ITC w regionach zamieszkiwanych przez starzejącą się ludność 
dla umożliwienia tym osobom pozostania we własnym domu oraz dla ich autonomii;

Or. fr

Poprawkę złożyła Grażyna Staniszewska

Poprawka 39
Ustęp 8

8. podkreśla znaczenie wymiany najlepszych praktyk w zakresie propagowania 
społeczeństwa informacyjnego oraz tworzenia projektów modelowych szczególnie w 
zakresie montażu finansowego środków różnych źródeł oraz wykorzystania formuły 
PPP, ułatwiających przedsięwzięcia społeczeństwa informacyjnego zwłaszcza na 
terenach wiejskich i wiejsko-miejskich;

Or. pl
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Poprawkę złożyła Maria Petre

Poprawka 40
Ustęp 8

8. podkreśla przydatny cel, jakiemu służy wymiana najlepszych praktyk w zakresie 
propagowania społeczeństwa informacyjnego.

Or. ro

Poprawkę złożyła Bernadette Bourzai

Poprawka 41
Ustęp 8 a (nowy)

8a. uznaje mobilizację badań naukowych i partnerstw w ramach ITC pomiędzy 
uniwersytetami, władzami lokalnymi i regionalnymi oraz przedsiębiorstwami za 
kwestię o ogromnym znaczeniu; 

Or. fr


