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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný 

výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Sdělení Komise, kterým se stanoví 

evropská vize internetového připojení 

občanů a podniků na jednotném digitálním 

trhu14, popisuje řadu možných opatření, 

která umožní zvýšit propojení v Evropské 

unii. 

(1) Sdělení Komise, kterým se stanoví 

evropská vize internetového připojení 

občanů, veřejných institucí a podniků na 

jednotném digitálním trhu14, popisuje řadu 

možných opatření, která umožní zvýšit 

propojení v Evropské unii. 

__________________ __________________ 

14 Sdělení Komise Evropskému 

parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru 

a Výboru regionů – Připojení pro 

konkurenceschopný jednotný digitální trh – 

na cestě k evropské gigabitové společnosti 

(COM(2016)587). 

14 Sdělení Komise Evropskému 

parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru 

a Výboru regionů – Připojení pro 

konkurenceschopný jednotný digitální trh – 

na cestě k evropské gigabitové společnosti 

(COM(2016)587). 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) Členské státy by měly zvýšit své 

úsilí o odstranění digitálních rozdílů 

a rozdílů v připojení, které existují mezi 

regiony, a zejména v regionech s vyšší 

mírou chudoby, a to investicemi do 

vytváření, rozvoje a zlepšování přístupu 

k bezdrátovému připojení, přičemž by se 

především měly zabývat oblastmi, 

u kterých bylo zjištěno, že v oblasti 

připojení zaostávají, a podporovat 
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počítačovou gramotnost. Podpora Unie by 

měla být doplňková a mít podobu podpory 

projektů zaměřujících se zejména na 

zajištění místního bezdrátového připojení 

poskytovaného na základě veřejných 

zakázek, bezplatně a neomezeně ve 

střediscích místního veřejného života, 

včetně venkovních prostor přístupných 

široké veřejnosti. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Na základě sdělení, kterým se 

stanoví Evropská vize připojení k internetu 

pro jednotný digitální trh, a s cílem 

podpořit digitální začlenění by Unie měla 

podporovat poskytování bezplatného 

místního bezdrátového připojení ve 

střediscích místního veřejného života, 

včetně venkovních prostor přístupných 

široké veřejnosti, prostřednictvím cílené 

podpory. Nařízení (EU) č. 1316/201315 

a (EU) č. 283/201416 dosud neobsahují 

žádná ustanovení týkající se takové 

podpory. 

(3) Na základě sdělení, kterým se 

stanoví Evropská vize připojení k internetu 

pro jednotný digitální trh, a s cílem 

podpořit digitální začlenění by Unie měla 

podporovat poskytování místního 

bezdrátového připojení, jež bude bezplatné 

a nebude neodůvodněně omezeno, ve 

střediscích místního veřejného života, 

včetně venkovních prostor přístupných 

široké veřejnosti, prostřednictvím cílené 

podpory. Nařízení (EU) č. 1316/201315 

a (EU) č. 283/201416 dosud neobsahují 

žádná ustanovení týkající se takové 

podpory. 

__________________ __________________ 

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1316/20136 ze dne 11. prosince 

2013, kterým se vytváří Nástroj pro 

propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 

913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 

680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 

348, 20.12.2013, s. 129), naposledy 

pozměněné nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1017 ze 

dne 25. června 2015, Úř. věst. L 169, 

1.7.2015, s. 1. 

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1316/20136 ze dne 11. prosince 

2013, kterým se vytváří Nástroj pro 

propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 

913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 

680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 

348, 20.12.2013, s. 129), naposledy 

pozměněné nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1017 ze 

dne 25. června 2015, Úř. věst. L 169, 

1.7.2015, s. 1. 

16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 283/2014 ze dne 11. března 2014 

o hlavních směrech transevropských sítí 

16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 283/2014 ze dne 11. března 2014 

o hlavních směrech transevropských sítí 
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v oblasti telekomunikační infrastruktury a 

o zrušení rozhodnutí č. 1336/97/ES, Úř. 

věst. L 86, 21.3.2014, s. 14. 

v oblasti telekomunikační infrastruktury a 

o zrušení rozhodnutí č. 1336/97/ES, Úř. 

věst. L 86, 21.3.2014, s. 14. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Podpora tohoto druhu by měla 

podpořit subjekty působící ve veřejném 

zájmu, jako jsou například veřejné 

subjekty a poskytovatelé veřejných služeb, 

aby nabízely bezplatné místní bezdrátové 

připojení jako doplňkovou službu ke 

svému veřejnému poslání, tak aby zajistily, 

že místní komunity mohou využívat výhod 

velmi rychlého širokého pásma ve 

střediscích veřejného života. Mezi tyto 

subjekty by mohly patřit obce a jiné orgány 

místní správy, knihovny a nemocnice. 

(4) Podpora tohoto druhu by měla 

podpořit subjekty působící ve veřejném 

zájmu, jako jsou například subjekty 

veřejného sektoru, družstva, sociální 

podniky vlastněné komunitami 
a poskytovatelé veřejných služeb, aby 

nabízely místní bezdrátové připojení, jež 

bude bezplatné a nebude neodůvodněně 

omezeno, jako doplňkovou službu ke 

svému veřejnému poslání, tak aby zajistily, 

že místní komunity mohou využívat výhod 

velmi rychlého širokého pásma ve 

střediscích veřejného života. Mezi tyto 

subjekty by mohly patřit obce a jiné orgány 

místní správy, instituce, knihovny a jiná 

kulturní komunitní střediska, nemocnice 

a zdravotnická zařízení a další veřejná 

místa, která jsou přístupná velkému počtu 

lidí. 

 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Místní bezdrátové připojení by se 

mělo považovat za bezplatné pouze tehdy, 

pokud je poskytováno bez odpovídající 

odměny, ať přímou platbou či jinými typy 

protihodnoty, včetně mimo jiné reklamy 

(5) Místní bezdrátové připojení by se 

mělo považovat za bezplatné 

a neodůvodněně neomezené pouze tehdy, 

pokud je poskytováno bez odpovídající 

odměny, ať přímou platbou či jinými typy 
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a poskytování osobních údajů. protihodnoty, včetně mimo jiné reklamy 

a poskytování osobních údajů a připojení 

využívajícího účty na sociálních sítích; 

přístup k bezplatnému místnímu 

bezdrátovému připojení by měl v sobě 

zahrnovat souhlas uživatelů se smluvními 

podmínkami jeho užívání a právní 

upozornění, ve kterém je vysvětlen účel 

této služby, a zároveň zajišťovat řádnou 

ochranu osobních údajů, neboť 

bezpečnostní rizika narůstají 

s rozšiřováním bezdrátového připojení.  

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Prostřednictvím právního 

upozornění spojeného s bezplatným 

místním bezdrátovým připojením by měly 

být propagovány hodnoty a přínosy Unie. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5b) Služba by měla zahrnovat nástroje 

digitálního vzdělávání, pomocí nichž se 

uživatelé dozvědí, jak se dostat na internet 

a jak se mohou při jeho užívání chránit, 

a rovněž informace o přínosech 

a nebezpečích, která s sebou internet 

přináší. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) Komise by měla zajistit, aby byly 

o existenci tohoto programu a podpory 

náležitě a urychleně informovány veřejné 

orgány, družstva, sociální podniky 

vlastněné komunitami, poskytovatelé 

veřejných služeb a koneční příjemci, tj. 

místní komunity a uživatelé této bezplatné 

wi-fi služby, s cílem zvýšit viditelnost 

poskytnutého financování Unie. 

Odůvodnění 

Programy EU a poskytnutá finanční podpora by měly být propagovány Komisí v blízkosti 

veřejných orgánů, chápaných v širokém smyslu, a měli by o nich být informováni koneční 

příjemci. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) S cílem zajistit, aby internetové 

připojení v souladu s tímto nařízením bylo 

rychle k dispozici, by finanční pomoc měla 

být prováděna s využitím co nejširšího 

rozsahu internetových nástrojů, které 

umožňují rychlé podávání a vyřizování 

žádostí a měla by podporovat provádění, 

monitorování a audity zřízených místních 

bezdrátových přístupových bodů. 

(10) S cílem zajistit, aby internetové 

připojení v souladu s tímto nařízením bylo 

rychle k dispozici, by finanční pomoc měla 

být prováděna s využitím co nejširšího 

rozsahu jak internetových, tak dalších 

konvenčních nástrojů, které umožňují 

rychlé podávání a vyřizování žádostí, 

a měla by podporovat provádění, 

monitorování, trvalou údržbu, pravidelnou 

modernizaci a audity zřízených místních 

bezdrátových přístupových bodů. 

 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Vzhledem k potřebám 

internetového připojení v Unii 

a naléhavosti potřeby podpořit přístupové 

sítě, které mohou v celé EU přinést 

internetové připojení vysoké kvality 

založené na širokopásmových službách 

s velmi vysokou rychlostí, by finanční 

pomoc měla usilovat o zeměpisně 

vyvážené rozdělení. 

(11) Vzhledem k potřebám 

internetového připojení v Unii 

a naléhavosti potřeby podpořit přístupové 

sítě, které mohou v celé EU přinést 

internetové připojení vysoké kvality 

nabízející stahování dat o rychlosti 

nejméně 100 Mb/s a založené na 

širokopásmových službách s velmi 

vysokou rychlostí, by mělo být přihlédnuto 

k součinnosti s jinými vnitrostátními 

a regionálními fondy a programy, a to 

zejména při poskytování další finanční 

pomoci, neboť ta by se měla rovněž 

zaměřovat na odlehlé, ale obydlené, méně 

rozvinuté a přechodové regiony, a zároveň 

usilovat o zeměpisně vyvážené rozdělení 

a podporovat přístup občanů k přínosům 

informační společnosti s cílem dosáhnout 

stejného průměrného podílu 

internetového připojení ve všech 

členských státech s ohledem na 

skutečnost, že v některých členských 

státech má přístup k internetu 97 % 

občanů Unie, zatímco v jiných je to pouze 

68 %. 

 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Financované činnosti by měly být 

proveditelné a dlouhodobě udržitelné. 

Toho by mělo být dosaženo pomocí 

technických nástrojů, které zajistí 

dlouhodobou efektivitu těchto činností 

s využitím technologie, kterou příjemci 

a poskytovatelé služeb aktualizují 

a udržují bezpečnou pro potřeby uživatelů. 
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Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b 

Nařízení (EU) č. 1316/2013 

Čl. 7 – odst. 4 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) opatření v oblasti poskytování 

bezplatného místního bezdrátového 

připojení v místních komunitách jsou 

financována formou grantů nebo jinými 

formami finanční pomoci, než jsou 

finanční nástroje. 

c) opatření v oblasti poskytování 

místního bezdrátového připojení, které je 

bezplatné a není neodůvodněně omezeno, 
v místních komunitách jsou financována 

formou grantů nebo jinými formami 

finanční pomoci, než jsou finanční 

nástroje. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 283/2014 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. h 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) „místními bezdrátovými 

přístupovými body“ se rozumí zařízení 

malých rozměrů, s nízkým výkonem 

a malého dosahu, využívající na 

nevýhradním základě rádiové spektrum, 

jehož dostupnost a efektivní využívání pro 

tento účel je harmonizováno na úrovni 

Unie, a uživatelům bezdrátový přístup 

k elektronické komunikační síti; 

h) „místními bezdrátovými 

přístupovými body“ se rozumí zařízení 

malých rozměrů, s nízkým výkonem 

a malého dosahu, využívající na 

nevýhradním základě rádiové spektrum, 

jehož dostupnost a efektivní využívání pro 

tento účel je harmonizováno na úrovni 

Unie, a uživatelům bezdrátový přístup 

k elektronické komunikační síti s rychlým 

širokopásmovým připojením. 

 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 

Nařízení (EU) č. 283/2014 

Příloha – oddíl 4 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Finanční pomoc je k dispozici pro subjekty 

s veřejným posláním, jako jsou například 

místní orgány a poskytovatelé veřejných 

služeb, aby poskytovali bezplatné místní 

bezdrátové připojení prostřednictvím 

zřízení místních bezdrátových 

přístupových bodů. 

Finanční pomoc je k dispozici pro subjekty 

s veřejným posláním, jako jsou například 

místní orgány, družstva, sociální podniky 

vlastněné komunitami a poskytovatelé 

veřejných služeb, aby poskytovali 

bezplatné místní bezdrátové připojení 

prostřednictvím zřízení místních 

bezdrátových přístupových bodů. 

Odůvodnění 

Do tohoto programu by měla být zapojena družstva spolu s komunitními sociálními podniky, 

neboť jsou ze své podstaty poskytovateli veřejných služeb a hrají stále důležitější úlohu 

v místních komunitách. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 

Nařízení (EU) č. 283/2014 

Příloha – oddíl 4 – odst. 3 – bod 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2) jsou založeny na širokopásmovém 

připojení s velmi vysokou rychlostí, které 

umožňuje uživatelům vysokou kvalitu 

internetového připojení, které je 

2) jsou založeny na širokopásmovém 

připojení s velmi vysokou rychlostí, které 

umožňuje uživatelům vysokou kvalitu 

internetového připojení nabízejícího 

stahování dat o rychlosti nejméně 100 

Mb/s, které je: 

 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 

Nařízení (EU) č. 283/2014 

Příloha – oddíl 4 – odst. 3 – bod 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a) přispívají k překlenování digitální 

propasti a ke zlepšování počítačové 

gramotnosti; 
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Odůvodnění 

Cílem tohoto programu by mělo být překlenutí zeměpisné digitální propasti a přispění ke 

zvýšení počítačové gramotnosti. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 

Nařízení (EU) č. 283/2014 

Příloha – oddíl 4 – odst. 3 – bod 2 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) vybaveno systémy zajišťujícími 

náležitou ochranu osobních údajů 

uživatelů; 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 

Nařízení (EU) č. 283/2014 

Příloha – oddíl 4 – odst. 3 – bod 2 – písm. b b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 bb) navrženo s cílem zmírnit digitální 

propast; 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 

Nařízení (EU) č. 283/2014 

Příloha – oddíl 4 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dostupné rozpočtové prostředky jsou 

přidělovány geograficky vyváženým 

způsobem projektům, které splňují výše 

uvedené podmínky, pokud jde o obdržené 

návrhy, a podle zásady „kdo dřív přijde, je 

dřív na řadě. 

Dostupné rozpočtové prostředky jsou 

přidělovány geograficky vyváženým 

způsobem. Projekty by měly být 

financovány s ohledem na návrhy, jež byly 

obdrženy prostřednictvím veřejných 

zakázek a zároveň splňují výše uvedené 

podmínky, a obecně podle zásady „kdo 
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dřív přijde, je dřív na řadě“. To zaručí 

integraci méně rozvinutých 

a přechodových regionů, neboť budou 

upřednostňovány projekty v oblastech, 

které zaostávají s ohledem na připojení 

a počítačovou gramotnost. Komise 

zveřejní do tří měsíců po vstupu tohoto 

nařízení v platnost zprávu, v níž tyto 

zeměpisné oblasti určí na základě 

informací, které jí poskytnou členské 

státy. 
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