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Pozměňovací návrh 1
Gabriela Creţu

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. souhlasí s tím, že ze sociálního, 
kulturního a hospodářského hlediska je 
třeba zajistit optimální využití digitální 
dividendy;

1. souhlasí s tím, že ze sociálního, 
vzdělávacího, kulturního a hospodářského 
hlediska je třeba zajistit optimální využití 
digitální dividendy;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Gabriela Creţu

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje nutnost přechodu na 
digitální vysílání, které společně s vývojem 
nových informačních a komunikačních 
technologií a s digitální dividendou 
pomůže překlenout digitální propast 
a dosáhnout lisabonských cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Heide Rühle, Jacques Toubon

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že spektrum je klíčovým 
zdrojem a že je významné pro efektivní 
fungování vnitřního trhu; souhlasí s tím, že 
digitální dividenda představuje jedinečnou 

2. zdůrazňuje, že spektrum je klíčovým 
zdrojem a že je významné pro efektivní 
fungování vnitřního trhu; souhlasí s tím, že 
digitální dividenda představuje jedinečnou 
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příležitost pro otevření dostatečného
spektra pro vysílací společnosti, které tak 
budou moci rozvíjet a rozšiřovat své služby 
a pokrýt rostoucí poptávku po 
bezdrátových komunikačních službách 
zejména ve venkovských oblastech;
zdůrazňuje, že využití tržních mechanismů 
by mělo chránit zájmy spotřebitelů 
a podpořit zavádění inovačních produktů 
a služeb;

příležitost pro otevření spektra pro vysílací 
společnosti, které tak budou moci rozvíjet 
a rozšiřovat své služby a současně pokrýt 
rostoucí poptávku po bezdrátových 
komunikačních službách zejména ve 
venkovských oblastech; zdůrazňuje, že na 
vnitrostátní i evropské úrovni by měly být 
zvýšeny investice určené na podporu
zavádění inovačních produktů a služeb;
zdůrazňuje, že úsilí o zajištění přístupu 
k širokopásmovým službám by se nemělo 
omezovat pouze na digitální dividendu;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Heide Rühle, Jacques Toubon

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí rozdíly ve vnitrostátních 
režimech pro přidělování a využívání 
spektra a shledává, že tyto rozdíly jsou 
vážnou překážkou pro dosažení efektivně 
fungujícího vnitřního trhu;

3. bere na vědomí rozdíly ve vnitrostátních 
režimech pro přidělování a využívání 
spektra a shledává, že tyto rozdíly mohou 
být překážkou pro dosažení efektivně 
fungujícího vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Gabriela Creţu

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí rozdíly ve vnitrostátních 
režimech pro přidělování a využívání 
spektra a shledává, že tyto rozdíly jsou 
vážnou překážkou pro dosažení efektivně 
fungujícího vnitřního trhu;

3. bere na vědomí rozdíly ve vnitrostátních 
režimech pro přidělování a využívání 
spektra i stávající odlišnosti v jednotlivých 
členských státech; shledává, že tyto 
rozdíly jsou vážnou překážkou pro 
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dosažení efektivně fungujícího vnitřního 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Gabriela Creţu

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. naléhavě žádá členské státy, aby 
vypracovaly národní akční plány 
o využívání a zavádění uvolněného 
spektra a o potenciálu digitální dividendy, 
jež bude k dispozici po přechodu na 
digitální vysílání;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Gabriela Creţu

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. uznává, že koordinace na úrovni EU 
podpoří hospodářský rozvoj, posílí 
digitální ekonomiku a všem občanům 
umožní cenově přijatelný a rovný přístup 
k informační společnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Heide Rühle, Jacques Toubon

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje význam technické neutrality 
v zájmu podpory inovací a interoperability;
vyzývá k pružnější a transparentnější 
politice zohledňování veřejného zájmu;

4. zdůrazňuje význam technické neutrality 
v zájmu podpory inovací a interoperability;
vyzývá k pružnější a transparentnější 
politice zohledňování veřejného zájmu, jež 
bude zahrnovat stejné územní pokrytí, 
pluralitu sdělovacích prostředků, kulturní 
rozmanitost a ochranu před 
interferencemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Heide Rühle, Jacques Toubon

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy, aby podpořily 
opatření usilující o užší spolupráci mezi 
orgány pro správu spektra, jejímž účelem 
bude zvážit, v kterých oblastech by 
přidělení společného spektra umožnilo 
zavedení nových technologií a služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Heide Rühle, Jacques Toubon

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. souhlasí s tím, že pro uvolnění plného 6. souhlasí s tím, že pro uvolnění plného 
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potenciálu digitální dividendy je nezbytná 
koordinace na úrovni EU, avšak současně 
zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit pružný 
přístup k rozdílům na vnitrostátní úrovni, 
jako jsou místní sociální a tržní potřeby;
souhlasí s tím, že veškeré společné 
plánování spektra by mělo zůstat 
předmětem stálého přezkumu, aby bylo 
možno provádět vhodné úpravy;

potenciálu digitální dividendy je nezbytná 
koordinace na úrovni EU, avšak současně 
zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit pružný 
přístup vzhledem k pravomoci členských 
států vydávat právní předpisy v oblastech, 
jako jsou místní sociální a tržní potřeby;
souhlasí s tím, že v případech, kdy je 
společné plánování spektra nezbytné na 
úrovni EU, by toto plánování mělo zůstat 
předmětem stálého přezkumu ze strany 
legitimních demokratických institucí, aby 
bylo možno provádět vhodné úpravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Toine Manders

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. souhlasí s tím, že pro uvolnění plného 
potenciálu digitální dividendy je nezbytná 
koordinace na úrovni EU, avšak současně 
zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit pružný 
přístup k rozdílům na vnitrostátní úrovni, 
jako jsou místní sociální a tržní potřeby; 
souhlasí s tím, že veškeré společné 
plánování spektra by mělo zůstat 
předmětem stálého přezkumu, aby bylo 
možno provádět vhodné úpravy;

6. souhlasí s tím, že pro uvolnění plného 
potenciálu digitální dividendy je nezbytná 
koordinace na úrovni EU, avšak současně 
zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit pružný 
přístup k rozdílům na vnitrostátní úrovni, 
jako jsou místní sociální a tržní potřeby; 
souhlasí s tím, že veškeré společné politiky 
v oblasti spektra by měly zůstat předmětem 
stálého přezkumu, aby bylo možno 
provádět vhodné úpravy;

Or. nl

Pozměňovací návrh 12
Heide Rühle, Jacques Toubon

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. schvaluje návrh Komise přejít na 
společný plán spektra na úrovni EU 
a připravit potřebná opatření pro rezervaci 
a koordinaci společných pásem na úrovni 
EU.

7. souhlasí s přechodem na jednotnější 
plánování spektra na úrovni EU 
a s přípravou potřebných opatření pro 
rezervaci a koordinaci dílčích pásem pro 
přeshraniční služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Toine Manders

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. schvaluje návrh Komise přejít na 
společný plán spektra na úrovni EU 
a připravit potřebná opatření pro rezervaci 
a koordinaci společných pásem na úrovni 
EU.

7. schvaluje návrh Komise, aby se 
v případě konkrétních celoevropských 
a přeshraničních služeb přešlo na 
společný plán spektra na úrovni EU a aby 
se připravila potřebná opatření pro 
rezervaci a koordinaci společných pásem 
vyhrazených pro tyto služby na úrovni EU.

Or. nl

Pozměňovací návrh 14
Gabriela Creţu

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby zaručila ochranu 
práv spotřebitelů a aby zajistila, že právě 
spotřebitelé budou mít z digitální 
dividendy hlavní prospěch; zastává názor, 
že spotřebitelé by měli být informováni o 
svých právech prostřednictvím listiny práv 



AM\719804CS.doc 9/9 PE405.757v01-00

CS

uživatelů telekomunikačních služeb;

Or. en
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