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Pozměňovací návrh  1 

Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že silná evropská 

gigabitová společnost a rychlé zavedení 

technologií 5G je tou nejinkluzivnější 

cestou k realizaci jednotného digitálního 

trhu, vzhledem k tomu, že 

vysokorychlostní širokopásmové připojení 

může podpořit univerzální růst, a to 

zejména ve venkovských oblastech, tím, že 

jim bude poskytovat nástroje k zapojení do 

věku internetu věcí stejným tempem jako 

v městských oblastech, přičemž venkovské 

oblasti mají konkurenční výhodu v podobě 

nižších nákladů na bydlení, stravování 

a vzdělávání; 

1. zdůrazňuje, že silná evropská 

gigabitová společnost a rychlé zavedení 

technologií 5G je tou nejinkluzivnější 

cestou k realizaci jednotného digitálního 

trhu, vzhledem k tomu, že 

vysokorychlostní širokopásmové připojení 

může podpořit univerzální růst, a to 

zejména ve venkovských oblastech, tím, že 

jim bude poskytovat nástroje k zapojení do 

věku internetu věcí stejným tempem jako 

v městských oblastech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Vicky Ford 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že silná evropská 

gigabitová společnost a rychlé zavedení 

technologií 5G je tou nejinkluzivnější 

cestou k realizaci jednotného digitálního 

trhu, vzhledem k tomu, že 

vysokorychlostní širokopásmové připojení 

může podpořit univerzální růst, a to 

zejména ve venkovských oblastech, tím, že 

jim bude poskytovat nástroje k zapojení do 

věku internetu věcí stejným tempem jako 

v městských oblastech, přičemž venkovské 

oblasti mají konkurenční výhodu v podobě 

1. zdůrazňuje, že silná evropská 

gigabitová společnost, ve které členské 

státy plní povinnost univerzální služby 

a podněcují rychlé zavedení technologií 

5G, je tou nejinkluzivnější cestou 

k realizaci jednotného digitálního trhu, 

vzhledem k tomu, že vysokorychlostní 

širokopásmové připojení může podpořit 

univerzální růst, a to zejména ve 

venkovských i městských oblastech, tím, 

že jim bude poskytovat nástroje k zapojení 

do věku internetu věcí; 
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nižších nákladů na bydlení, stravování 

a vzdělávání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  3 

Julia Reda 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že silná evropská 

gigabitová společnost a rychlé zavedení 

technologií 5G je tou nejinkluzivnější 

cestou k realizaci jednotného digitálního 

trhu, vzhledem k tomu, že 

vysokorychlostní širokopásmové připojení 

může podpořit univerzální růst, a to 

zejména ve venkovských oblastech, tím, že 

jim bude poskytovat nástroje k zapojení do 

věku internetu věcí stejným tempem jako 

v městských oblastech, přičemž venkovské 

oblasti mají konkurenční výhodu v podobě 

nižších nákladů na bydlení, stravování 

a vzdělávání; 

1. zdůrazňuje, že silná evropská 

gigabitová společnost a rychlé zavedení 

technologií 5G je tou nejinkluzivnější 

cestou k realizaci jednotného digitálního 

trhu, vzhledem k tomu, že 

vysokorychlostní širokopásmové připojení 

může zmenšit digitální propast a podpořit 

univerzální růst, a to zejména ve 

venkovských oblastech, tím, že jim bude 

poskytovat nástroje k zapojení do věku 

internetu věcí stejným tempem jako 

v městských oblastech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  4 

Sergio Gutiérrez Prieto, Kerstin Westphal, Biljana Borzan, Maria Grapini, Nicola 

Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že silná evropská 

gigabitová společnost a rychlé zavedení 
technologií 5G je tou nejinkluzivnější 

cestou k realizaci jednotného digitálního 

trhu, vzhledem k tomu, že 

1. zdůrazňuje, že tato iniciativa je 

součástí tří strategických cílů týkajících se 

propojení, jichž má být podle Evropské 

komise dosaženo do roku 2025, a že 

vytvoření vhodného ekosystému 
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vysokorychlostní širokopásmové připojení 

může podpořit univerzální růst, a to 

zejména ve venkovských oblastech, tím, že 

jim bude poskytovat nástroje k zapojení do 

věku internetu věcí stejným tempem jako 

v městských oblastech, přičemž venkovské 

oblasti mají konkurenční výhodu v podobě 

nižších nákladů na bydlení, stravování 

a vzdělávání; 

umožňujícího vznik silné evropské 

gigabitové společnosti s rychlým 

zavedením technologií 5G je tou 

nejinkluzivnější cestou k realizaci 

jednotného digitálního trhu, vzhledem 

k tomu, že vysokorychlostní 

širokopásmové připojení může podpořit 

univerzální růst, a to zejména ve 

venkovských oblastech, tím, že jim bude 

poskytovat nástroje k zapojení do věku 

internetu věcí, který přinese miliony 

senzorů, přístrojů a všech typů zařízení 

s možností připojení k internetu, díky 

nimž budou překonány současné překážky 

přenosu a energie, stejným tempem jako 

v městských oblastech, a bude tak 

dosaženo prvotřídního připojení 

k internetu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  5 

Philippe Juvin 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že silná evropská 

gigabitová společnost a rychlé zavedení 

technologií 5G je tou nejinkluzivnější 

cestou k realizaci jednotného digitálního 

trhu, vzhledem k tomu, že 

vysokorychlostní širokopásmové připojení 

může podpořit univerzální růst, a to 

zejména ve venkovských oblastech, tím, že 

jim bude poskytovat nástroje k zapojení do 

věku internetu věcí stejným tempem jako 

v městských oblastech, přičemž venkovské 

oblasti mají konkurenční výhodu v podobě 

nižších nákladů na bydlení, stravování 

a vzdělávání; 

1. zdůrazňuje, že silná evropská 

gigabitová společnost a rychlé zavedení 

technologií 5G je tou nejúčinnější cestou 

k realizaci jednotného digitálního trhu, 

vzhledem k tomu, že vysokorychlostní 

širokopásmové připojení může podpořit 

univerzální růst, a to zejména ve 

venkovských oblastech, tím, že jim bude 

poskytovat nástroje k zapojení do věku 

internetu věcí stejným tempem jako 

v městských oblastech, přičemž venkovské 

oblasti mají konkurenční výhodu v podobě 

nižších nákladů na bydlení, stravování 

a vzdělávání; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  6 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Inese 

Vaidere, Andreas Schwab 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1a. připomíná, že digitální propast, 

kterou představují mezery v propojení 

mezi venkovskými a metropolitními 

oblastmi, musí být odstraněna, protože 

Evropská unie si nemůže dovolit nechat 

ujít příležitost k připojení venkovských 

oblastí, které jsou podle indexu digitální 

ekonomiky a společnosti (DESI) Evropské 

komise výrazně pozadu – širokopásmové 

připojení je dostupné 71 % evropských 

domácností, ale pouze 28 % domácností 

ve venkovských oblastech, a mobilní 

širokopásmové připojení (síť 4G a další) 

je dostupné 86 % evropských domácností, 

ale pouze 36 % domácností ve 

venkovských oblastech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  7 

Sergio Gutiérrez Prieto, Biljana Borzan, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1a. zdůrazňuje, že má-li tato 

technologie mít pozitivní dopad na naše 

hospodářství, existuje čtvrtý cíl, který by 

měl být přidán k cílům týkajícím se 

propojení stanoveným Komisí, tj. odstranit 

digitální propast a zabránit vzniku 
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nových; za tímto účelem vyzývá Komisi, 

aby vytvořila dostatečně financovaný 

doplňkový systém mající za cíl zabránit 

rozšíření současné digitální propasti mezi 

venkovskými a městskými oblastmi, mezi 

velkými a malými podniky, mezi lidmi na 

různých socioekonomických úrovních 

a mezi generacemi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  8 

Philippe Juvin 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1a. zdůrazňuje, že je potřeba, aby 

všechny hlavní socioekonomické hnací 

síly (školy, univerzity, orgány veřejné 

správy apod.) měly vysokorychlostní 

gigabitové připojení a aby všechny 

evropské domácnosti, ať už ve 

venkovských či městských oblastech, měly 

přístup k připojení, které nabízí rychlost 

stahování alespoň 100 Mbps; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  9 

Lambert van Nistelrooij 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1a. vítá úsilí Komise ve spolupráci 

s členskými státy a odvětvím o dobrovolné 

zavedení společného harmonogramu pro 

brzké zavedení sítí 5G do konce roku 2018 

následované spuštěním plně komerčních 
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služeb 5G v Evropě do konce roku 2020; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  10 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Carlos Coelho, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, 

Roberta Metsola, Andreas Schwab 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1b. vítá záměr Komise spolupracovat 

s členskými státy a odvětvím na 

dobrovolném zavedení společného 

harmonogramu pro brzké zavedení sítí 5G 

do konce roku 2018 následované 

spuštěním plně komerčních služeb 5G 

v Evropě do konce roku 2020; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  11 

Sergio Gutiérrez Prieto, Kerstin Westphal, Biljana Borzan, Maria Grapini, Marlene 

Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1b. zdůrazňuje, že kromě umožnění 

rozvoje internetu věcí existuje díky 

rychlosti a krátké čekací době technologie 

5Gmnoho dalších potenciálních přínosů 

jejího zavedení, například rozvoj 

elektronického zdravotnictví, autonomní 

vozidla, zlepšení kvality videokonferencí, 

ze kterého mohou těžit nejen spotřebitelé, 

ale také malé a střední podniky, 

a vysokorychlostní internet; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  12 

Philippe Juvin 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1b. vyzývá členské státy, aby co 

nejdříve zavedly nepřerušované pokrytí 

sítí 5G ve všech městských oblastech a na 

hlavních silničních a železničních tazích; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  13 

Vicky Ford 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. lituje situace, která vznikla 

v důsledku pomalé reakce EU na 4G ve 

srovnání s ostatními světovými regiony, 

které získaly vedení a nyní těží ze všech 

souvisejících výhod; 

2. uznává odlišné přístupy členských 

států ke 4G, což v některých oblastech 

způsobilo pomalejší zavádění sítě 4G ve 

srovnání s ostatními světovými regiony, 

které získaly vedení a nyní těží ze 

souvisejících výhod; považuje za důležité, 

aby byla zkušenost evropského průmyslu 

s 5G prosazována na celosvětové úrovni 

v rámci mezinárodních standardů, pokud 

existuje výhoda „prvního na trhu“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  14 

Julia Reda 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. lituje situace, která vznikla 

v důsledku pomalé reakce EU na 4G ve 

srovnání s ostatními světovými regiony, 

které získaly vedení a nyní těží ze všech 

souvisejících výhod; 

2. lituje pomalého zavádění 4G v EU 

ve srovnání s ostatními světovými regiony 

a zdůrazňuje, že důvodem bylo pomalé 

zavádění sítí ze strany provozovatelů 

a upřednostnění maximalizace zisku před 

investicemi v některých zemích s méně 

konkurenčními trhy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  15 

Renato Soru 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. lituje situace, která vznikla 

v důsledku pomalé reakce EU na 4G ve 

srovnání s ostatními světovými regiony, 

které získaly vedení a nyní těží ze všech 

souvisejících výhod; 

2. lituje situace, která vznikla 

v důsledku pomalé reakce EU na 4G ve 

srovnání s ostatními světovými regiony, 

které získaly vedení a nyní těží ze všech 

souvisejících výhod; zdůrazňuje, že 

přechod od 4G k 5G je ještě důležitější, 

neboť se jedná o technologii umožňující 

převratné inovace, jako jsou umělá 

inteligence, aplikace využívající virtuální 

realitu, elektronické zdravotnictví, 

autonomní řízení a další pokrokové 

technologie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  16 

Sergio Gutiérrez Prieto, Kerstin Westphal, Biljana Borzan, Maria Grapini, Nicola 

Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 
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 2a. vyjadřuje politování nad tím, že 

pouze 28 % evropských domácností ve 

venkovských oblastech mělo v roce 2015 

pevné vysokorychlostní připojení 

k internetu a že průměrné pokrytí EU sítí 

4G je ve venkovských oblastech pouze 

36 %, přestože pokrytí v celé EU dosahuje 

86 %; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  17 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, 

Virginie Rozière 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2b. připomíná, že Evropská komise 

poukazuje na to, že dosažení našich cílů 

pro propojení vyžaduje investice ve výši 

500 000 miliard EUR, pravděpodobně 

však bude investováno pouze 

nedostačujících 155 miliard EUR; 

zdůrazňuje, že nezbytným předpokladem 

pro rozvoj této technologie je zavádění 

potřebné infrastruktury, a proto požaduje 

na zavádění této technologie více 

finančních prostředků a vyzývá k úsilí, 

které je nutné vyvinout za účelem 

ambiciózní a soudržné strategie 

financování 5G prostřednictvím plného 

využití potenciálu a součinnosti 

stávajících finančních prostředků na 

podporu soukromých investic 

a prostřednictvím podněcování partnerství 

veřejného a soukromého sektoru, jako 

jsou partnerství veřejného a soukromého 

sektoru v oblasti 5G, specifického 

rizikového kapitálu pro síť 5G 

a konsorcií; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  18 

Julia Reda 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že je velmi důležité 

účinně reagovat v počátečních fázích sítě 

5G, aby se EU dostala na špici, vzhledem 

k tomu, že pokud by se při přípravě na 

tuto technologii stala vedoucí hnací silou 

ve světě, mohlo by to pro ni mít 

potenciálně velký přínos, a aby k tomu 

došlo, politiky i předpisy musí být 

orientované na budoucnost, investice 

a inovace a uplatňovat tržní a nezatěžující 

přístup podporující hospodářskou soutěž, 

spolu s rozumnými daňovými politikami 

uznávajícími skutečnost, že jsou zapotřebí 

investice k vytvoření hospodářské soutěže, 

která následně povede k inovaci, novým 

službám a konečně k dalším investicím, 

které budou přínosné pro zákazníky; 

3. zdůrazňuje, že je důležité přispět 

v počátečních fázích sítě 5G k vytvoření 

hospodářské soutěže, která následně 

povede k inovaci, novým službám 

a konečně k dalším investicím, které budou 

přínosné pro zákazníky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  19 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, 

Virginie Rozière 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že je velmi důležité 

účinně reagovat v počátečních fázích sítě 

5G, aby se EU dostala na špici, vzhledem 

k tomu, že pokud by se při přípravě na tuto 

technologii stala vedoucí hnací silou ve 

světě, mohlo by to pro ni mít potenciálně 

velký přínos, a aby k tomu došlo, politiky 

3. zdůrazňuje, že je velmi důležité 

účinně reagovat v počátečních fázích sítě 

5G, aby se EU dostala na špici, vzhledem 

k tomu, že pokud by se při přípravě na tuto 

technologii stala vedoucí hnací silou ve 

světě, mohlo by to pro ni mít potenciálně 

velký přínos, a aby k tomu došlo, politiky 



 

AM\1117612CS.docx 13/44 PE599.776v01-00 

 CS 

i předpisy musí být orientované na 

budoucnost, investice a inovace 

a uplatňovat tržní a nezatěžující přístup 

podporující hospodářskou soutěž, spolu 

s rozumnými daňovými politikami 
uznávajícími skutečnost, že jsou zapotřebí 

investice k vytvoření hospodářské soutěže, 

která následně povede k inovaci, novým 

službám a konečně k dalším investicím, 

které budou přínosné pro zákazníky; 

i předpisy musí být orientované na 

budoucnost, investice a inovace uznávající 

skutečnost, že jsou zapotřebí investice 

k vytvoření hospodářské soutěže, která 

následně povede k inovaci, novým službám 

a konečně k dalším investicím, které budou 

přínosné pro zákazníky; vyzývá v tomto 

ohledu poskytovatele, aby s cílem zlepšit 

připojení ve venkovských oblastech 

a rozšířit pokrytí sítí 5G více investovali do 

infrastruktury; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  20 

Andreas Schwab 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že je velmi důležité 

účinně reagovat v počátečních fázích sítě 

5G, aby se EU dostala na špici, vzhledem 

k tomu, že pokud by se při přípravě na tuto 

technologii stala vedoucí hnací silou ve 

světě, mohlo by to pro ni mít potenciálně 

velký přínos, a aby k tomu došlo, politiky 

i předpisy musí být orientované na 

budoucnost, investice a inovace 

a uplatňovat tržní a nezatěžující přístup 

podporující hospodářskou soutěž, spolu 

s rozumnými daňovými politikami 

uznávajícími skutečnost, že jsou zapotřebí 

investice k vytvoření hospodářské soutěže, 

která následně povede k inovaci, novým 

službám a konečně k dalším investicím, 

které budou přínosné pro zákazníky; 

3. zdůrazňuje, že je velmi důležité 

účinně reagovat v počátečních fázích sítě 

5G, aby se podpořila 

konkurenceschopnost evropských 

společností, zejména evropských malých 

a středních podniků, vzhledem k tomu, že 

pokud by se při přípravě na tuto 

technologii stala vedoucí hnací silou ve 

světě, mohlo by to pro ni mít potenciálně 

velký přínos; domnívá se, že aby k tomu 

došlo, je zapotřebí komplexní evropská 

strategie a politiky i předpisy musí být 

orientované na budoucnost, investice 

a inovace a uplatňovat tržní a nezatěžující 

přístup podporující hospodářskou soutěž, 

spolu s rozumnými daňovými politikami; 

uznává skutečnost, že jsou zapotřebí 

investice k vytvoření hospodářské soutěže, 

která následně povede k inovaci, novým 

službám a konečně k dalším investicím, 

které budou přínosné pro zákazníky; 

Or. de 
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Pozměňovací návrh  21 

Philippe Juvin 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že je velmi důležité 

účinně reagovat v počátečních fázích sítě 

5G, aby se EU dostala na špici, vzhledem 

k tomu, že pokud by se při přípravě na tuto 

technologii stala vedoucí hnací silou ve 

světě, mohlo by to pro ni mít potenciálně 

velký přínos, a aby k tomu došlo, politiky 

i předpisy musí být orientované na 

budoucnost, investice a inovace 

a uplatňovat tržní a nezatěžující přístup 

podporující hospodářskou soutěž, spolu 

s rozumnými daňovými politikami 

uznávajícími skutečnost, že jsou zapotřebí 

investice k vytvoření hospodářské soutěže, 

která následně povede k inovaci, novým 

službám a konečně k dalším investicím, 

které budou přínosné pro zákazníky; 

3. reagovat v počátečních fázích sítě 

5G, aby se EU dostala na špici, vzhledem 

k tomu, že pokud by se při přípravě na tuto 

technologii stala vedoucí hnací silou ve 

světě, mohlo by to pro ni mít potenciálně 

velký přínos, a aby k tomu došlo, politiky 

i předpisy musí být orientované na 

budoucnost, investice do modernizované 

evropské infrastruktury a inovace 

a uplatňovat tržní a nezatěžující přístup 

podporující hospodářskou soutěž, spolu 

s rozumnými daňovými politikami 

uznávajícími skutečnost, že jsou zapotřebí 

investice k vytvoření hospodářské soutěže, 

která následně povede k inovaci, novým 

službám a konečně k dalším investicím, 

které budou přínosné pro zákazníky; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  22 

Maria Grapini 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že je velmi důležité 

účinně reagovat v počátečních fázích sítě 

5G, aby se EU dostala na špici, vzhledem 

k tomu, že pokud by se při přípravě na tuto 

technologii stala vedoucí hnací silou ve 

světě, mohlo by to pro ni mít potenciálně 

velký přínos, a aby k tomu došlo, politiky 

i předpisy musí být orientované na 

3. zdůrazňuje, že je velmi důležité 

účinně reagovat v počátečních fázích sítě 

5G, aby se EU dostala na špici a zvýšila se 

konkurenceschopnost evropského 

průmyslu, vzhledem k tomu, že pokud by 

se při přípravě na tuto technologii stala 

vedoucí hnací silou ve světě, mohlo by to 

pro ni mít potenciálně velký přínos, a aby 
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budoucnost, investice a inovace 

a uplatňovat tržní a nezatěžující přístup 

podporující hospodářskou soutěž, spolu 

s rozumnými daňovými politikami 

uznávajícími skutečnost, že jsou zapotřebí 

investice k vytvoření hospodářské soutěže, 

která následně povede k inovaci, novým 

službám a konečně k dalším investicím, 

které budou přínosné pro zákazníky; 

k tomu došlo, politiky i předpisy musí být 

orientované na budoucnost, investice 

a inovace a uplatňovat tržní a nezatěžující 

přístup podporující hospodářskou soutěž, 

spolu s rozumnými daňovými politikami 

uznávajícími skutečnost, že jsou zapotřebí 

investice k vytvoření hospodářské soutěže, 

která následně povede k inovaci, novým 

službám a konečně k dalším investicím, 

které budou přínosné pro zákazníky; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  23 

Vicky Ford 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že je velmi důležité 

účinně reagovat v počátečních fázích sítě 

5G, aby se EU dostala na špici, vzhledem 

k tomu, že pokud by se při přípravě na tuto 

technologii stala vedoucí hnací silou ve 

světě, mohlo by to pro ni mít potenciálně 

velký přínos, a aby k tomu došlo, politiky 

i předpisy musí být orientované na 

budoucnost, investice a inovace 

a uplatňovat tržní a nezatěžující přístup 

podporující hospodářskou soutěž, spolu 

s rozumnými daňovými politikami 

uznávajícími skutečnost, že jsou zapotřebí 

investice k vytvoření hospodářské soutěže, 

která následně povede k inovaci, novým 

službám a konečně k dalším investicím, 

které budou přínosné pro zákazníky; 

3. zdůrazňuje, že je velmi důležité 

účinně reagovat v počátečních fázích sítě 

5G, aby se evropský průmysl dostal na 

špici, vzhledem k tomu, že pokud by se při 

přípravě na tuto technologii stala vedoucí 

hnací silou ve světě, mohlo by to pro ni mít 

potenciálně velký přínos, a aby k tomu 

došlo, politiky i předpisy musí být otevřené 

navenek, orientované na budoucnost, 

investice a inovace a uplatňovat tržní 

a nezatěžující přístup podporující 

hospodářskou soutěž, spolu s rozumnými 

daňovými politikami uznávajícími 

skutečnost, že jsou zapotřebí investice 

k vytvoření hospodářské soutěže, která 

následně povede k inovaci, novým službám 

a konečně k dalším investicím, které budou 

přínosné pro zákazníky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  24 

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 
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Návrh stanoviska 

Bod 3 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že je velmi důležité 

účinně reagovat v počátečních fázích sítě 

5G, aby se EU dostala na špici, vzhledem 

k tomu, že pokud by se při přípravě na tuto 

technologii stala vedoucí hnací silou ve 

světě, mohlo by to pro ni mít potenciálně 

velký přínos, a aby k tomu došlo, politiky 

i předpisy musí být orientované na 

budoucnost, investice a inovace 

a uplatňovat tržní a nezatěžující přístup 

podporující hospodářskou soutěž, spolu 

s rozumnými daňovými politikami 
uznávajícími skutečnost, že jsou zapotřebí 

investice k vytvoření hospodářské soutěže, 

která následně povede k inovaci, novým 

službám a konečně k dalším investicím, 

které budou přínosné pro zákazníky; 

3. zdůrazňuje, že je velmi důležité 

účinně reagovat v počátečních fázích sítě 

5G, aby se EU dostala na špici, vzhledem 

k tomu, že pokud by se při přípravě na tuto 

technologii stala vedoucí hnací silou ve 

světě, mohlo by to pro ni mít potenciálně 

velký přínos, a aby k tomu došlo, politiky 

i předpisy musí být orientované na 

budoucnost, investice a inovace 

a uplatňovat tržní a nezatěžující přístup 

podporující hospodářskou soutěž, 

uznávající skutečnost, že hospodářská 

soutěž je hlavní hybnou silou pro 

investice, které následně povedou 

k inovaci, novým službám a konečně 

k dalším investicím, které budou přínosné 

pro zákazníky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  25 

Sergio Gutiérrez Prieto, Biljana Borzan, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3a. domnívá se, že pokrytí 

a dostupnost této technologie lze doplnit 

iniciativou navrženou Komisí s cílem 

poskytnout místním orgánům, které o to 

budou mít zájem, možnost nabízet 

bezplatné bezdrátové připojení k internetu 

v rámci programu WiFi4EU všem svým 

občanům, a to jak uvnitř, tak v okolí 

veřejných budov, zdravotních středisek, 

parků a veřejných ploch; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  26 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Carlos Coelho, Anna 

Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese 

Vaidere, Roberta Metsola 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3a. vítá Širokopásmový fond pro 

propojení Evropy, fond pro 

širokopásmovou infrastrukturu otevřený 

účasti vnitrostátních podpůrných bank 

a orgánů a soukromých investorů, který 

bude znamenat další krok k tomu, aby 

byly investice do infrastruktury přivedeny 

do zaostalých, méně zalidněných, 

venkovských a odlehlých oblastí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  27 

Lambert van Nistelrooij 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3a. vítá Širokopásmový fond pro 

propojení Evropy, fond pro 

širokopásmovou infrastrukturu otevřený 

účasti vnitrostátních podpůrných bank 

a orgánů a soukromých investorů, který 

bude znamenat další krok k tomu, aby 

byly investice do infrastruktury přivedeny 

do zaostalých, méně zalidněných, 

venkovských a odlehlých oblastí; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  28 

Andreas Schwab 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3a. zdůrazňuje, že pro rozvoj 

technologií 5G a umožnění přístupu 

mnoha zúčastněných stran je zapotřebí 

evropský přístup, neboť využívání 

příležitostí, které mobilní standard 5G 

nabízí, bude vyžadovat rozsáhlé 

a koordinované zavádění sítí 5G v Evropě; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  29 

Maria Grapini 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3a. zdůrazňuje, že pro zavádění 5G 

v EU jsou důležitá koordinovaná 

opatření; konstatuje, že Unie potřebuje 

jednotný přístup k rozvoji 5G v 28 zemích, 

aby byl vytvořen životaschopný vnitřní 

trhu pro výrobky a služby 5G; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  30 

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 
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 3a. zdůrazňuje, že včasné přijetí 

evropského kodexu pro elektronické 

komunikace je velmi důležité pro zajištění 

právní jistoty a předvídatelnosti pro 

poskytovatele telekomunikačních služeb; 

zdůrazňuje, že evropský kodex pro 

elektronické komunikace by měl posílit 

hospodářskou soutěž (v oblasti 

infrastruktury); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  31 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Buşoi, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3b. vyzývá Komisi, aby posoudila 

vnitrostátní plány pro širokopásmové 

připojení s cílem najít nedostatky 

a vypracovat doporučení pro jednotlivé 

země ohledně dalších kroků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  32 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi, 

Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 c (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3c. vyzývá Evropskou komisi, aby na 

vhodné úrovni zajistila, udržovala 

a rozvíjela financování akčního plánu pro 

5G během příštího víceletého finančního 

rámce na období 2020–2027; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  33 

Marcus Pretzell 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je třeba 

harmonizovat základní pravidla pro 

přidělování nového spektra v rámci pásma 

700 MHz pro bezdrátové širokopásmové 

připojení a zvážit přidělení dostatečně 

dlouhodobých licencí, které by investorům 

poskytovaly předvídatelnost, a zároveň 

podtrhuje, že dohoda o harmonizaci 

celého souboru pásem spektra pod a nad 6 

GHz je pro spuštění sítě 5G strategicky 

důležitá a je třeba jí dosáhnout do konce 

roku 2017; 

4. zdůrazňuje, že je třeba 

harmonizovat základní pravidla pro 

přidělování nového spektra v rámci pásma 

700 MHz pro bezdrátové širokopásmové 

připojení a zvážit přidělení dostatečně 

dlouhodobých licencí, které by investorům 

poskytovaly předvídatelnost; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  34 

Julia Reda 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je třeba 

harmonizovat základní pravidla pro 

přidělování nového spektra v rámci pásma 

700 MHz pro bezdrátové širokopásmové 

připojení a zvážit přidělení dostatečně 

dlouhodobých licencí, které by investorům 

poskytovaly předvídatelnost, a zároveň 

podtrhuje, že dohoda o harmonizaci 

celého souboru pásem spektra pod a nad 6 

GHz je pro spuštění sítě 5G strategicky 

důležitá a je třeba jí dosáhnout do konce 

4. zdůrazňuje, že je třeba 

harmonizovat základní pravidla pro 

přidělování nového spektra v rámci pásma 

700 MHz pro bezdrátové širokopásmové 

připojení a zvážit a pružný licenční systém, 

který bude podporovat využívání spektra 

a vývoj budoucích aplikací a zabrání 

vzniku monopolů; 
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roku 2017; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  35 

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je třeba 

harmonizovat základní pravidla pro 

přidělování nového spektra v rámci pásma 

700 MHz pro bezdrátové širokopásmové 

připojení a zvážit přidělení dostatečně 

dlouhodobých licencí, které by investorům 

poskytovaly předvídatelnost, a zároveň 

podtrhuje, že dohoda o harmonizaci celého 

souboru pásem spektra pod a nad 6 GHz je 

pro spuštění sítě 5G strategicky důležitá 

a je třeba jí dosáhnout do konce roku 2017; 

4. zdůrazňuje, že je třeba, aby členské 

státy uplatňovaly dohodnutá pravidla EU 

pro přidělování nového spektra v rámci 

pásma 700 MHz pro bezdrátové 

širokopásmové připojení, a že je třeba mít 

koordinované politiky EU v oblasti 

spektra, které by investorům poskytovaly 

předvídatelnost, a zároveň podtrhuje, že 

dohoda o harmonizaci celého souboru 

pásem spektra pod a nad 6 GHz je pro 

spuštění sítě 5G strategicky důležitá a je 

třeba jí dosáhnout do konce roku 2017; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  36 

Antonio López-Istúriz White, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Buşoi, Ildikó 

Gáll-Pelcz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je třeba 

harmonizovat základní pravidla pro 

přidělování nového spektra v rámci pásma 

700 MHz pro bezdrátové širokopásmové 

připojení a zvážit přidělení dostatečně 

dlouhodobých licencí, které by investorům 

poskytovaly předvídatelnost, a zároveň 

podtrhuje, že dohoda o harmonizaci celého 

4. zdůrazňuje, že je třeba 

harmonizovat základní pravidla pro 

přidělování nového spektra v rámci pásma 

700 MHz pro bezdrátové širokopásmové 

připojení a zvážit přidělení dostatečně 

dlouhodobých licencí, které by 

poskytovaly předvídatelnost a jistotu 

návratnosti investic, a zároveň podtrhuje, 
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souboru pásem spektra pod a nad 6 GHz je 

pro spuštění sítě 5G strategicky důležitá 

a je třeba jí dosáhnout do konce roku 2017; 

že dohoda o harmonizaci celého souboru 

pásem spektra pod a nad 6 GHz je pro 

spuštění sítě 5G strategicky důležitá a je 

třeba jí dosáhnout do konce roku 2017; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  37 

Vicky Ford 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je třeba 

harmonizovat základní pravidla pro 

přidělování nového spektra v rámci pásma 

700 MHz pro bezdrátové širokopásmové 

připojení a zvážit přidělení dostatečně 

dlouhodobých licencí, které by investorům 

poskytovaly předvídatelnost, a zároveň 

podtrhuje, že dohoda o harmonizaci celého 

souboru pásem spektra pod a nad 6 GHz je 

pro spuštění sítě 5G strategicky důležitá 

a je třeba jí dosáhnout do konce roku 2017; 

4. zdůrazňuje, že je třeba 

harmonizovat základní pravidla pro 

přidělování nového spektra v rámci pásma 

700 MHz pro bezdrátové širokopásmové 

připojení a zvážit přidělení dostatečně 

dlouhodobých licencí, které by investorům 

poskytovaly předvídatelnost, a zároveň 

podtrhuje, že dohoda o mezinárodní 

harmonizaci celého souboru pásem spektra 

pod a nad 6 GHz je pro spuštění sítě 5G 

strategicky důležitá a je třeba jí dosáhnout 

do konce roku 2017; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  38 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Carlos Coelho, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je třeba 

harmonizovat základní pravidla pro 

přidělování nového spektra v rámci pásma 

700 MHz pro bezdrátové širokopásmové 

připojení a zvážit přidělení dostatečně 

4. zdůrazňuje, že je třeba 

harmonizovat základní pravidla pro 

přidělování nového spektra v rámci pásma 

700 MHz pro bezdrátové širokopásmové 

připojení a zvážit přidělení dostatečně 
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dlouhodobých licencí, které by investorům 

poskytovaly předvídatelnost, a zároveň 

podtrhuje, že dohoda o harmonizaci celého 

souboru pásem spektra pod a nad 6 GHz je 

pro spuštění sítě 5G strategicky důležitá 

a je třeba jí dosáhnout do konce roku 2017; 

dlouhodobých licencí, které by investorům 

poskytovaly předvídatelnost, a zároveň 

podtrhuje, že dohoda o harmonizaci celého 

souboru pásem spektra pod a nad 6 GHz je 

pro spuštění sítě 5G strategicky důležitá 

a je třeba jí dosáhnout do konce roku 2017, 

dlouho před Světovou konferencí 

o radiokomunikacích (WRC-19), která se 

bude konat v roce 2019; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  39 

Julia Reda 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4a. zdůrazňuje, že zatímco 

předpokládaná nižší frekvenční pásma 

pro síť 5G, například 700 MHz, mohou 

mít technologické výhody spočívající 

v širším dosahu, a tím pádem pokrytí větší 

oblasti jedním vysílačem, neboť pásmo 

700 MHz aplikace s velkou šířkou pásma 

samo o sobě neumožňuje; podporuje proto 

koordinovaný přístup Komise k politice 

v oblasti spektra, a to jak ohledně dalšího 

přerozdělení rádiových pásem v rámci 

UKV (300 MHz až 3 GHz), tak pásem 

mimo tento rozsah, přičemž zastřešujícím 

cílem je dále zmenšovat digitální propast 

a zlepšit propojení pro venkovské oblasti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  40 

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4a. připomíná význam evropské sítě 

optických vláken pro univerzální 

širokopásmový přístup jakožto základ pro 

gigabitovou společnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  41 

Julia Reda 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4b. požaduje, aby bylo před Světovou 

konferencí o radiokomunikacích (WRC-

19), která se bude konat v roce 2019, 

k dispozici dočasné pásmo spektra pro 5, 

s cílem podpořit rozvoj aplikací pro 5G 

a obchodních modelů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  42 

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4b. zdůrazňuje význam družicové 

komunikace při poskytování 

univerzálního přístupu k 5G převážně 

v odlehlých oblastech jakožto doplňku 

k pozemním sítím; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  43 

Julia Reda 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 c (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4c. naléhavě vyzývá k podpoře 

výzkumu technologií v rámci sítě 5G, 

které by mohly pomoci překlenout 

digitální propast, zejména ve venkovských 

oblastech, a podporuje politiku tlaku na 

poskytovatele sítí, aby pokračovali 

v zavádění širokopásmového připojení, 

zejména v zaostalých venkovských 

oblastech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  44 

Julia Reda 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 d (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4d. žádá o podporu při budování 

infrastruktury, a to zejména místní 

poskytovatele a malé a střední podniky, 

především pokud jde o potenciální vysoké 

náklady na správu, územní povolení 

a nabývání nemovitostí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  45 

Julia Reda 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 e (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 
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 4e. podporuje zvyšování digitální 

gramotnosti a ukončení digitální 

negramotnosti; zdůrazňuje význam 

neformálního vzdělávání v oblasti rozvoje 

pro pochopení toho, jak technologie 

fungují; vyzývá proto k podpoře 

občanských iniciativ a nadšenců, kteří 

pokládají základy k zavedení digitální 

gramotnosti a autonomie do vzdělávání 

v celé Evropě; vyzývá rovněž k tvorbě 

politik na podporu práva zapojit se do 

práce s technologiemi coby důležitého 

prostředku neformálního vzdělávání; 

zdůrazňuje význam, jejž mají v tomto 

ohledu otevřené a volně přístupné 

technologie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  46 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, 

Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje, že zavedení široce 

uznávaných odvětvových norem pro sítě 

5G a pro zařízení internetu věcí založená 

na technologii 5G je kritické k zajištění 

rychlého přijetí internetu věcí a že pro 

přijetí těchto norem je nezbytná hnací síla 

soukromého sektoru; 

5. zdůrazňuje, že zavedení 

otevřených, interoperabilních a široce 

uznávaných odvětvových norem pro sítě 

5G a pro zařízení internetu věcí založená 

na technologii 5G je kritické k zajištění 

rychlého přijetí internetu věcí, a vyzývá 

výrobce, provozovatele, regulační orgány, 

vědeckou obec a všechny zúčastněné 

strany, aby se dohodly na standardu pro 

sítě 5G, který bude podrobně popisovat, 

jaké budou sítě v budoucnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  47 

Julia Reda 



 

AM\1117612CS.docx 27/44 PE599.776v01-00 

 CS 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje, že zavedení široce 

uznávaných odvětvových norem pro sítě 

5G a pro zařízení internetu věcí založená 

na technologii 5G je kritické k zajištění 

rychlého přijetí internetu věcí a že pro 

přijetí těchto norem je nezbytná hnací síla 

soukromého sektoru; 

5. zdůrazňuje, že zavedení široce 

uznávaných odvětvových norem pro sítě 

5G a pro zařízení internetu věcí založená 

na technologii 5G je kritické k zajištění 

rychlého přijetí internetu věcí a že pro 

přijetí těchto norem je nezbytné zapojení 

veřejného a soukromého sektoru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  48 

Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5a. zdůrazňuje, že transformační 

úloha 5G pro obchodní modely a účinnost 

v mnoha různých oblastech je závislá na 

odvětví; zdůrazňuje, že je nutné budovat 

partnerství mezi telekomunikačními 

operátory a vertikálními odvětvími, jako 

jsou zdravotnictví, energetika, sdělovací 

prostředky a zábavní průmysl; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  49 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Carlos Coelho, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, 

Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 
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 5a. zdůrazňuje stále nepředstavitelné 

možnosti cloudových technologií, dat 

velkého objemu a internetu věci, které 

jsou hnací silou růstu a tvorby pracovních 

míst a přispívají ke zlepšení kvality života 

každého občana – za předpokladu, že na 

všechna místa dosáhne spolehlivé 

připojení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  50 

Julia Reda 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5a. podporuje výzkum možností úspory 

energie díky technologiím 5G; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  51 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi, 

Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5b. připomíná, že 5G umožní nové 

vysoce kvalitní služby, propojí nová 

odvětví a v konečném důsledku zlepší 

zkušenosti spotřebitelů ve prospěch stále 

sofistikovanější a náročnějších uživatelů 

digitálních služeb; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  52 

Julia Reda 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5b. zdůrazňuje význam výzkumu 

aspektů soukromí v rámci technologií 5G; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  53 

Sergio Gutiérrez Prieto, Kerstin Westphal, Maria Grapini, Marlene Mizzi, Marc 

Tarabella, Virginie Rozière 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

6. je znepokojen tím, že bez 

moderních digitálních sítí a infrastruktury 

poskytující vysoce kvalitní a rychlou 

konektivitu je EU v nebezpečí, že začne 

zaostávat za ostatními regiony, pokud jde 

o přilákání investic a zachovávání znalostí, 

což bude mít za následek ztrátu 

konkurenční výhody; 

6. je si vědom toho, že sítě 4G mají 

příliš nízkou kapacitu v důsledku vlny 

propojení, která v nejbližších letech 

zaplaví milióny zařízení (například stroje, 

roboty, drony, automobily, nositelnou 

elektroniku, přístroje a senzory), a je 

rovněž znepokojen tím, že bez moderních 

digitálních sítí a infrastruktury poskytující 

vysoce kvalitní a rychlou konektivitu je EU 

v nebezpečí, že začne zaostávat za 

ostatními regiony, pokud jde o přilákání 

investic a zachovávání znalostí, což bude 

mít za následek ztrátu konkurenční 

výhody; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  54 

Andreas Schwab 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

6. je znepokojen tím, že bez 

moderních digitálních sítí a infrastruktury 

poskytující vysoce kvalitní a rychlou 

konektivitu je EU v nebezpečí, že začne 

zaostávat za ostatními regiony, pokud jde 

o přilákání investic a zachovávání znalostí, 

což bude mít za následek ztrátu 

konkurenční výhody; 

6. je znepokojen tím, že bez 

moderních digitálních sítí a infrastruktury 

poskytující vysoce kvalitní a rychlou 

konektivitu je EU v nebezpečí, že začne 

zaostávat za ostatními regiony, pokud jde 

o přilákání investic a zachovávání znalostí, 

což bude mít za následek ztrátu 

konkurenční výhody, a vyzývá k urychlení 

rozvoje digitálních sítí a infrastruktury, 

zejména ve venkovských oblastech; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  55 

Julia Reda 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

6. je znepokojen tím, že bez 

moderních digitálních sítí a infrastruktury 

poskytující vysoce kvalitní a rychlou 

konektivitu je EU v nebezpečí, že začne 

zaostávat za ostatními regiony, pokud jde 

o přilákání investic a zachovávání znalostí, 

což bude mít za následek ztrátu 

konkurenční výhody; 

6. je znepokojen tím, že bez 

moderních digitálních sítí a infrastruktury 

poskytující stabilní a mobilní vysoce 

kvalitní a rychlou konektivitu je EU 

v nebezpečí, že začne zaostávat za 

ostatními regiony, pokud jde o přilákání 

investic a zachovávání znalostí, což bude 

mít za následek ztrátu konkurenční 

výhody; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  56 

Renato Soru 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 
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 6a. zdůrazňuje význam úsilí spojeného 

s přechodem ke gigabitové společnosti; 

s cílem podnítit investice do účinnější sítě 

podporuje zaměření na hospodářskou 

soutěž založenou na infrastruktuře 

a zdůrazňuje úlohu vnitrostátních 

regulačních orgánů při dozoru během 

zaváděcí a počáteční komerční fáze, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  57 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Carlos Coelho, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, 

Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6a. trvá nejen na naléhavě nutném 

urychlení investic do výzkumu a inovací 

v oblasti technologie 5G, ale i na rozvoji 

účinnějších způsobů, jak rychle přenášet 

výsledky výzkumu a inovací na trh; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  58 

Julia Reda 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6a. upozorňuje na nová paradigmata 

připojení, jako jsou sítě typu „mesh“; 

zdůrazňuje významnou úlohu komunity 

bezdrátového připojení a projektů 

firmwaru s otevřeným zdrojových kódem, 

kterou při rozvoji inovativních konceptů, 

jako jsou sítě typu „mesh“, nadále hrají; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  59 

Renato Soru 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6b. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 

hospodářskou soutěž, která umožňuje 

rovné podmínky mezi aktéry v tomto 

odvětví a v krátkodobém výhledu každému 

z nich poskytuje technologickou pružnost 

při dosahování požadovaných standardů 

v oblasti propojení; domnívá se, že 

nejslibnější technologická cesta je spojena 

s širokým nasazením sítě FTTH; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  60 

Julia Reda 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6b. konstatuje, že v souvislosti s 5G 

vyvolává rozestavění malých vysílačů 

a případná nutnost umístění přenosových 

rozbočovačů pro uživatele otázky ohledně 

ochrany spotřebitele podobné těm, 

o kterých se již v některých členských 

státech diskutovalo v souvislosti 

s vlastnictvím směrovačů; zdůrazňuje 

rovněž jejich potenciální význam, pokud 

jde o neutralitu sítě; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  61 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 6 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 6b. domnívá se, že by Unie ve 

spolupráci s Evropským inovačním 

a technologickým institutem měla vytvořit 

a zpřístupnit rozvoj dovednostních osnov 

pro 5G s cílem odstranit digitální propast 

a zabránit vyloučení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  62 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, 

Virginie Rozière 

 

Návrh stanoviska 

Bod 7 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

7. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 

je naléhavě třeba přistoupit ke 

standardizaci, která by předešla 

fragmentaci technologií 5G, aby nedošlo 

k narušení interoperability, a připomíná, že 

k tomu, aby bylo možné získat vedoucí 

postavení při navrhování globálních 

norem, je zcela nezbytná mezinárodní 

spolupráce, a dále připomíná, že je třeba 

do konce roku 2019 zajistit dostupnost 

úvodních globálních norem pro 5G, což 

umožní včasné komerční spuštění sítě 5G; 

7. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 

je naléhavě třeba přistoupit ke 

standardizaci, která by předešla 

fragmentaci technologií 5G, aby nedošlo 

k narušení interoperability; zdůrazňuje, že 

by si Evropa měla zachovat svou klíčovou 

úlohu v mezinárodním systému a že by 

evropské normy, které byly vyvinuty za 

aktivního zapojení všech zúčastněných 

stran, měly být podporovány na 

mezinárodní úrovni; dále připomíná, že je 

třeba do konce roku 2019 zajistit 

dostupnost úvodních globálních norem pro 

5G, což umožní včasné komerční spuštění 

sítě 5G; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  63 

Philippe Juvin 

 

Návrh stanoviska 

Bod 7 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

7. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 

je naléhavě třeba přistoupit ke 

standardizaci, která by předešla 

fragmentaci technologií 5G, aby nedošlo 

k narušení interoperability, a připomíná, že 

k tomu, aby bylo možné získat vedoucí 

postavení při navrhování globálních norem, 

je zcela nezbytná mezinárodní spolupráce, 

a dále připomíná, že je třeba do konce roku 

2019 zajistit dostupnost úvodních 

globálních norem pro 5G, což umožní 

včasné komerční spuštění sítě 5G; 

7. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 

je naléhavě třeba přistoupit k evropské 

standardizaci, která by předešla 

fragmentaci technologií 5G, aby nedošlo 

k narušení interoperability, a připomíná, že 

k tomu, aby bylo možné získat vedoucí 

postavení při navrhování globálních norem, 

je zcela nezbytná mezinárodní spolupráce, 

a dále připomíná, že je třeba do konce roku 

2019 zajistit dostupnost úvodních 

globálních norem pro 5G, což umožní 

včasné komerční spuštění sítě 5G; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  64 

Julia Reda 

 

Návrh stanoviska 

Bod 7 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

7. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 

je naléhavě třeba přistoupit ke 

standardizaci, která by předešla 

fragmentaci technologií 5G, aby nedošlo 

k narušení interoperability, a připomíná, že 

k tomu, aby bylo možné získat vedoucí 

postavení při navrhování globálních 

norem, je zcela nezbytná mezinárodní 

spolupráce, a dále připomíná, že je třeba do 

konce roku 2019 zajistit dostupnost 

úvodních globálních norem pro 5G, což 

umožní včasné komerční spuštění sítě 5G; 

7. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 

je naléhavě třeba přistoupit ke 

standardizaci, která by předešla 

fragmentaci technologií 5G, aby nedošlo 

k narušení interoperability, a připomíná, že 

k tomu, aby bylo možné navrhnout 

globální normy, je zcela nezbytná 

mezinárodní spolupráce, a dále připomíná, 

že je třeba do konce roku 2019 zajistit 

dostupnost úvodních globálních norem pro 

5G, což umožní včasné komerční spuštění 

sítě 5G; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  65 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Buşoi, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 7 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 7a. domnívá se, že by měl být 

podporován systém „zdola nahoru“ 

a každý sektor by měl vypracovat svůj 

vlastní plán pro standardizaci, který bude 

vycházet z průmyslem řízených procesů, 

ve snaze dosáhnout společných norem, 

které by mohly mít potenciál stát se 

normami celosvětovými; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  66 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Carlos Coelho, Philippe 

Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-

Silviu Buşoi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 7 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 7b. připomíná, že je třeba dále 

zvyšovat veřejné povědomí o výhodách 

využívání internetu pro občany i podniky, 

protože rozšiřuje hospodářské 

a společenské příležitosti a je nástrojem, 

který může podpořit začlenění a vytvářet 

více příležitostí pro méně rozvinuté oblasti 

Evropské unie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  67 
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Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Carlos Coelho, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 7 c (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 7c. těší se na skutečně sbližující síťové 

prostředí, ve kterém budou drátové 

i bezdrátové komunikace využívat 

společnou infrastrukturu a které posune 

společnost směrem k vyspělejší síťové 

společnosti, jako je tomu v případě 

autonomních automobilů, elektronického 

obchodu, elektronické práce 

a elektronického zemědělství a chovu – 

mottem pro technologické zemědělství 

v 21. století je „produkovat více při nižší 

spotřebě zdrojů“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  68 

Julia Reda 

 

Návrh stanoviska 

Bod 8 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje skutečnost, že podle 

Komise má akční plán na zavedení sítě 5G 

po celé EU „potenciál vytvořit dva miliony 

pracovních míst“ i přes stávající 

konstantní, avšak nízký růst a vysokou 

míru nezaměstnanosti, zejména mezi 

mladými lidmi; 

8. zdůrazňuje, že podle Komise má 

akční plán na zavedení sítě 5G po celé EU 

„potenciál vytvořit dva miliony pracovních 

míst“ i přes stávající konstantní, avšak 

nízký růst a vysokou míru 

nezaměstnanosti, zejména mezi mladými 

lidmi; připomíná, že v zájmu dosažení 

tohoto výsledku je nutné přihlédnout 

k několika faktorům směrem vzhůru 

i směrem dolů, včetně přístupnosti pro 

spotřebitele, nabídky a poptávky po 

aplikacích a dopadů uzamčení, pokud jde 

o vybavení a zavádění ekosystémů, 

horizontálních výhod a možného 

negativního vlivu na ostatní odvětví; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  69 

Vicky Ford 

 

Návrh stanoviska 

Bod 8 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje skutečnost, že podle 

Komise má akční plán na zavedení sítě 5G 

po celé EU „potenciál vytvořit dva miliony 

pracovních míst“ i přes stávající 

konstantní, avšak nízký růst a vysokou 

míru nezaměstnanosti, zejména mezi 

mladými lidmi; 

8. zdůrazňuje skutečnost, že podle 

Komise má akční plán na zavedení sítě 5G 

po celé EU „potenciál vytvořit dva miliony 

pracovních míst“ i přes stávající 

konstantní, avšak nízký růst a vysokou 

míru nezaměstnanosti, zejména mezi 

mladými lidmi; naléhavě vyzývá Komisi, 

aby se zaměřila na investice do stávajících 

programů s cílem podpořit odvětví IKT, 

například v rámci programu Horizont 

2020 a dalších dostupných partnerství 

veřejného a soukromého sektoru, které 

jsou pro projekty týkající se propojení 

k dispozici; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  70 

Renato Soru 

 

Návrh stanoviska 

Bod 8 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje skutečnost, že podle 

Komise má akční plán na zavedení sítě 5G 

po celé EU „potenciál vytvořit dva miliony 

pracovních míst“ i přes stávající 

konstantní, avšak nízký růst a vysokou 

míru nezaměstnanosti, zejména mezi 

mladými lidmi; 

8. zdůrazňuje skutečnost, že podle 

Komise má akční plán na zavedení sítě 5G 

po celé EU „potenciál podpořit vznik více 

než dvou milionů pracovních míst“ 

prostřednictvím zlepšení služeb 

a umožnění rozvoje a komerčních aplikací 

nových technologií; zdůrazňuje, že rychlé 

zavedení 5G a gigabitová společnost jsou 

nezbytné, nikoli však dostačující k tomu, 

aby zajistily, že Evropa dokáže plně 
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využívat možností digitálního sektoru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  71 

Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Návrh stanoviska 

Bod 8 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje skutečnost, že podle 

Komise má akční plán na zavedení sítě 5G 

po celé EU „potenciál vytvořit dva miliony 

pracovních míst“ i přes stávající 

konstantní, avšak nízký růst a vysokou 

míru nezaměstnanosti, zejména mezi 

mladými lidmi; 

8. zdůrazňuje skutečnost, že podle 

Komise má akční plán na zavedení sítě 5G 

po celé EU „potenciál vytvořit dva miliony 

pracovních míst“, což by mohlo podpořit 

evropské hospodářství a zabránit vysoké 

míře nezaměstnanosti, zejména mezi 

mladými lidmi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  72 

Renato Soru 

 

Návrh stanoviska 

Bod 8 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 8a. podporuje urychlené zavedení 

rychlého gigabitového připojení 

v klíčových oblastech, jako jsou školy, 

budovy veřejných orgánů a obchodní 

domy, spolu s urychleným zavedením sítě 

5G ve městech; je přesvědčen, že by 

Komise měla podporovat ambicióznější 

plány v této oblasti, neboť to 

hospodářským a vzdělávacím subjektům 

umožní přístup k nejmodernějším 

technologiím; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  73 

Maria Grapini 

 

Návrh stanoviska 

Bod 8 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 8a. zdůrazňuje, že partnerství 

veřejného a soukromého sektoru v oblasti 

5G významně přispívá k úspěchu 

evropského průmyslu na celosvětovém 

trhu a otevírá nové příležitosti pro 

inovaci; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  74 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Carlos Coelho, Philippe 

Juvin, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 8 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 8a. tvrdí, že je třeba jít nad rámec 

využití pouhých hospodářských ukazatelů 

k měření dopadu této technologie a získat 

ucelenější představu pomocí 

socioekonomických ukazatelů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  75 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 9 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 
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9. konstatuje, že je třeba do této věci 

výrazně zapojit všechny zúčastněné strany, 

od orgánů a institucí EU po členské státy, 

od soukromého sektoru po občanskou 

společnost, s cílem dosáhnout společné 

a sdílené vize založené na myšlence, že 

digitální technologie a komunikace mají 

potenciál vytvořit lepší život pro všechny; 

9. konstatuje, že je třeba do této věci 

výrazně zapojit všechny zúčastněné strany, 

od orgánů a institucí EU po členské státy, 

od soukromého sektoru po občanskou 

společnost, s cílem dosáhnout společné 

a sdílené vize založené na myšlence, že 

digitální technologie a komunikace mají 

potenciál vytvořit lepší život pro všechny – 

například v současné době náklady na 

zdravotní péči raketově rostou a evropská 

populace stárne, technologie má tedy 

potenciál pomoci restrukturalizovat náš 

model zdravotnictví z léčby na prevenci; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  76 

Lambert van Nistelrooij 

 

Návrh stanoviska 

Bod 9 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

9. konstatuje, že je třeba do této věci 

výrazně zapojit všechny zúčastněné strany, 

od orgánů a institucí EU po členské státy, 

od soukromého sektoru po občanskou 

společnost, s cílem dosáhnout společné 

a sdílené vize založené na myšlence, že 

digitální technologie a komunikace mají 

potenciál vytvořit lepší život pro všechny; 

9. konstatuje, že je třeba do této věci 

výrazně zapojit všechny zúčastněné strany, 

od orgánů a institucí EU po členské státy, 

od soukromého sektoru po občanskou 

společnost, s cílem dosáhnout společné 

a sdílené vize založené na myšlence, že 

digitální technologie a komunikace mají 

potenciál vytvořit lepší život pro všechny; 

například v současné době náklady na 

zdravotní péči raketově rostou a evropská 

populace stárne, technologie má tedy 

potenciál pomoci restrukturalizovat náš 

model zdravotnictví z léčby na prevenci 

a zachovat dostupnost zdravotnické péče; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  77 

Julia Reda 
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Návrh stanoviska 

Bod 9 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

9. konstatuje, že je třeba do této věci 

výrazně zapojit všechny zúčastněné strany, 

od orgánů a institucí EU po členské státy, 

od soukromého sektoru po občanskou 

společnost, s cílem dosáhnout společné 

a sdílené vize založené na myšlence, že 

digitální technologie a komunikace mají 

potenciál vytvořit lepší život pro všechny; 

9. konstatuje, že je třeba do této věci 

výrazně zapojit všechny zúčastněné strany, 

od orgánů a institucí EU po členské státy, 

od soukromého sektoru po občanskou 

společnost, přičemž uznává zejména 

zvláštní předpoklady aktérů občanské 

společnosti, pokud jde o jejich finanční 

situaci a personální zastoupení, s cílem 

dosáhnout společné a sdílené vize založené 

na myšlence, že digitální technologie 

a komunikace mají potenciál vytvořit lepší 

život pro všechny; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  78 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, 

Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Návrh stanoviska 

Bod 9 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

9. konstatuje, že je třeba do této věci 

výrazně zapojit všechny zúčastněné strany, 

od orgánů a institucí EU po členské státy, 

od soukromého sektoru po občanskou 

společnost, s cílem dosáhnout společné 

a sdílené vize založené na myšlence, že 

digitální technologie a komunikace mají 

potenciál vytvořit lepší život pro všechny; 

9. konstatuje, že je třeba do této věci 

výrazně zapojit všechny zúčastněné strany, 

od orgánů a institucí EU po členské státy 

a evropské regiony, od soukromého 

sektoru po občanskou společnost, s cílem 

dosáhnout společné a sdílené vize založené 

na myšlence, že digitální technologie 

a komunikace mají potenciál vytvořit lepší 

život pro všechny; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  79 

Vicky Ford 

 



 

PE599.776v01-00 42/44 AM\1117612CS.docx 

CS 

Návrh stanoviska 

Bod 9 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

9. konstatuje, že je třeba do této věci 

výrazně zapojit všechny zúčastněné strany, 

od orgánů a institucí EU po členské státy, 

od soukromého sektoru po občanskou 

společnost, s cílem dosáhnout společné 

a sdílené vize založené na myšlence, že 

digitální technologie a komunikace mají 

potenciál vytvořit lepší život pro všechny; 

9. konstatuje, že je třeba do této věci 

výrazně zapojit všechny zúčastněné strany, 

od orgánů a institucí EU po členské státy, 

od soukromého sektoru a průmyslu po 

občanskou společnost, s cílem dosáhnout 

společné a sdílené vize založené na 

myšlence, že digitální technologie 

a komunikace mají potenciál vytvořit lepší 

život pro všechny; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  80 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi, 

Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 9 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 9a. doporučuje, aby Komise 

vypracovala roční hodnocení dosaženého 

pokroku a doporučení ohledně podávání 

zpráv o akčním plánu pro 5G a aby 

informovala Parlament o výsledcích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  81 

Julia Reda 

 

Návrh stanoviska 

Bod 10 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

10. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 

silnějšího a dynamického vnitřního trhu lze 

10. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 

silnějšího a dynamického vnitřního trhu lze 



 

AM\1117612CS.docx 43/44 PE599.776v01-00 

 CS 

dosáhnout pouze prostřednictvím solidního 

růstu a vyšší zaměstnanosti a že dokončení 

prosperujícího jednotného digitálního trhu 

je nejrychlejší cestou k dosažení růstu 

a nových, kvalitních pracovních míst. 

dosáhnout pouze prostřednictvím solidního 

růstu, hospodářské soutěže a vyšší 

zaměstnanosti ze strany konkurenčních 

zúčastněných stran a že dokončení 

prosperujícího jednotného trhu je 

nejrychlejší cestou k dosažení růstu 

a nových, kvalitních pracovních míst. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  82 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, 

Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Návrh stanoviska 

Bod 10 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

10. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 

silnějšího a dynamického vnitřního trhu lze 

dosáhnout pouze prostřednictvím solidního 

růstu a vyšší zaměstnanosti a že dokončení 

prosperujícího jednotného digitálního trhu 

je nejrychlejší cestou k dosažení růstu 

a nových, kvalitních pracovních míst. 

10. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 

silnějšího a dynamického vnitřního trhu lze 

dosáhnout pouze prostřednictvím solidního 

a udržitelného růstu a vyšší zaměstnanosti 

a že dokončení prosperujícího jednotného 

digitálního trhu je nejrychlejší cestou 

k dosažení růstu a nových, kvalitních 

pracovních míst. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  83 

Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Návrh stanoviska 

Bod 10 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

10. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 

silnějšího a dynamického vnitřního trhu lze 

dosáhnout pouze prostřednictvím solidního 

růstu a vyšší zaměstnanosti a že dokončení 

prosperujícího jednotného digitálního trhu 

je nejrychlejší cestou k dosažení růstu 

10. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 

silnějšího a dynamického vnitřního trhu lze 

dosáhnout pouze prostřednictvím solidního 

růstu a vyšší zaměstnanosti a že dokončení 

prosperujícího jednotného digitálního trhu 

je nejrychlejší cestou k dosažení růstu 
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a nových, kvalitních pracovních míst. a nových pracovních míst. 

Or. en 

 


