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8.3.2018 A8-0048/116 

Pozměňovací návrh  116 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 85 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

85. vyzývá Komisi, aby podpořila 

investice do vývoje další generace 

technologií a podpořila jejich využívání; 

zdůrazňuje, že je důležité zajistit 

financování pro dokončení jednotného 

digitálního trhu pomocí plného využívání 

spektra, modernizaci pevných sítí a 

denzifikaci mobilních sítí, prosazovat 

spuštění 5G a gigabitového připojení a 

dosáhnout dalšího pokroku v harmonizaci 

pravidel EU v oblasti telekomunikací s 

cílem vytvořit náležitý regulační rámec ke 

zlepšení internetového propojení v celé 

Unii; zdůrazňuje, že by telekomunikační 

odvětví mělo nadále podporovat 

infrastruktury digitálních služeb a 

vysokorychlostní širokopásmové sítě tím, 

že umožní jejich dostupnost, a to i v 

odlehlých regionech a venkovských 

oblastech, a tím, že zvýší digitální 

gramotnost, propojení a interoperabilitu; 

podtrhuje nutnost podporovat digitální 

transformaci evropského hospodářství a 

evropské společnosti a investovat do 

základních technologií, jako jsou data 

velkého objemu, umělá inteligence nebo 

vysoce výkonná výpočetní technika, a do 

digitálních dovedností za účelem posílení 

konkurenceschopnosti EU a zlepšení 

kvality života Evropanů; 

85. vyzývá Komisi, aby podpořila 

investice do vývoje další generace 

technologií a podpořila jejich využívání; 

zdůrazňuje, že je důležité zajistit 

financování modernizace pevných sítí a 

denzifikace mobilních sítí, prosazovat 

spuštění 5G a gigabitového připojení a 

dosáhnout dalšího pokroku v harmonizaci 

pravidel EU v oblasti telekomunikací s 

cílem vytvořit náležitý regulační rámec ke 

zlepšení internetového propojení v celé 

Unii; zdůrazňuje, že by telekomunikační 

odvětví mělo nadále podporovat 

infrastruktury digitálních služeb a 

vysokorychlostní širokopásmové sítě tím, 

že umožní jejich dostupnost, a to i v 

odlehlých regionech a venkovských 

oblastech, a tím, že zvýší digitální 

gramotnost, propojení a interoperabilitu; 

podtrhuje nutnost podporovat digitální 

transformaci evropského hospodářství a 

evropské společnosti a investovat do 

základních technologií, jako jsou data 

velkého objemu, umělá inteligence nebo 

vysoce výkonná výpočetní technika, a do 

digitálních dovedností za účelem posílení 

konkurenceschopnosti EU a zlepšení 

kvality života Evropanů; 
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8.3.2018 A8-0048/117 

Pozměňovací návrh  117 

Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 89 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 89a. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 

představuje klíčový soubor nástrojů 

Evropské unie pro vyjádření její solidarity 

jako jedné z hlavních zásad Unie usilující 

o dosažení podpory harmonického rozvoje 

celé Unie, tj. cíle, který vychází ze Smluv a 

který má vést k posílení hospodářské, 

sociální a územní soudržnosti Unie, a sice 

v duchu solidarity a v zájmu prosazování 

růstu a snižování zaostalosti nejvíce 

znevýhodněných regionů; 

Or. en 

 

 


