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Pozměňovací návrh 1
Dragoş Florin David

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že přechod 
z analogového na digitální pozemní 
televizní vysílání do roku 2012 uvolní 
v Evropské unii v důsledku vyšší 
přenosové účinnosti digitální technologie 
nebývale velkou část spektra, a umožní tak 
přerozdělení spektra a poskytne nové 
příležitosti pro růst trhu,

A. A. vzhledem k tomu, že přechod 
z analogového na digitální pozemní 
televizní vysílání do roku 2012 uvolní 
v Evropské unii v důsledku vyšší 
přenosové účinnosti digitální technologie 
nebývale velkou část spektra, a umožní tak 
přerozdělení spektra a poskytne nové 
příležitosti pro růst trhu a rozšiřování 
kvalitních služeb pro spotřebitele,

Or. ro

Pozměňovací návrh 2
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že přechod 
z analogového na digitální pozemní 
televizní vysílání do roku 2012 uvolní 
v Evropské unii v důsledku vyšší 
přenosové účinnosti digitální technologie 
nebývale velkou část spektra, a umožní tak 
přerozdělení spektra a poskytne nové 
příležitosti pro růst trhu,

A. vzhledem k tomu, že se očekává, že
přechod z analogového na digitální 
pozemní televizní vysílání do roku 2012 
uvolní v Evropské unii v důsledku vyšší 
přenosové účinnosti digitální technologie 
značnou část spektra, a umožní tak 
přerozdělení spektra a poskytne nové 
příležitosti pro růst trhu,

Or. fr



PE407.732v01-00 4/58 AM\726895CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 3
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že přechod 
z analogového na digitální pozemní 
televizní vysílání do roku 2012 uvolní 
v Evropské unii v důsledku vyšší 
přenosové účinnosti digitální technologie 
nebývale velkou část spektra, a umožní tak 
přerozdělení spektra a poskytne nové 
příležitosti pro růst trhu,

A. vzhledem k tomu, že se očekává, že
přechod z analogového na digitální 
pozemní televizní vysílání do roku 2012 
uvolní v Evropské unii v důsledku vyšší 
přenosové účinnosti digitální technologie 
významnou část spektra, a umožní tak 
přerozdělení spektra a poskytne nové 
příležitosti pro růst trhu,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že přechod 
z analogového na digitální pozemní 
televizní vysílání do roku 2012 uvolní 
v Evropské unii v důsledku vyšší 
přenosové účinnosti digitální technologie 
nebývale velkou část spektra, a umožní tak 
přerozdělení spektra a poskytne nové 
příležitosti pro růst trhu,

A. vzhledem k tomu, že se očekává, že
přechod z analogového na digitální 
pozemní televizní vysílání do roku 2012 
uvolní v Evropské unii v důsledku vyšší 
přenosové účinnosti digitální technologie 
významnou část spektra, a umožní tak 
přerozdělení spektra a poskytne nové 
příležitosti pro růst trhu,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že přechod 
z analogového na digitální pozemní 
televizní vysílání do roku 2012 uvolní 
v Evropské unii v důsledku vyšší 
přenosové účinnosti digitální technologie 
nebývale velkou část spektra, a umožní tak 
přerozdělení spektra a poskytne nové 
příležitosti pro růst trhu,

A. vzhledem k tomu, že přechod 
z analogového na digitální pozemní 
televizní vysílání do roku 2012 uvolní 
v Evropské unii v důsledku vyšší 
přenosové účinnosti digitální technologie 
významnou část spektra, a umožní tak 
přerozdělení spektra a poskytne nové 
příležitosti pro růst trhu,

Or. ro

Pozměňovací návrh 6
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že výhody využívání 
rádiového spektra budou prostřednictvím 
koordinovaných kroků na úrovni EU 
maximalizovány, aby bylo s ohledem na 
účinnost zajištěno optimální využití,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
David Hammerstein

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že výhody využívání 
rádiového spektra budou prostřednictvím 
koordinovaných kroků na úrovni EU 
maximalizovány, aby bylo z propojeného 
sociálního a ekonomického hlediska 
zajištěno optimální využití,
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Or. en

Pozměňovací návrh 8
Atanas Paparizov

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že výhody využívání 
rádiového spektra budou prostřednictvím 
koordinovaných kroků na úrovni EU 
maximalizovány, aby bylo z propojeného 
sociálního a ekonomického hlediska 
zajištěno optimální využití,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že výhody využívání 
rádiového spektra budou prostřednictvím 
koordinovaných kroků na úrovni EU 
maximalizovány, aby bylo z propojeného 
sociálního a ekonomického hlediska 
zajištěno optimální využití,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že obsazenost spektra
byla překážkou v rozvíjení nových služeb a 
že k účinnému využívání spektra je 
nezbytné, aby byl přístup k němu zajištěn 
pro různé zájemce nabízející služby,

C. vzhledem k tomu, že spektrum je 
vzácným přírodním zdrojem a veřejným 
vlastnictvím a že k účinnému využívání 
spektra je nezbytné, aby byl přístup k němu 
zajištěn pro různé zájemce nabízející 
služby,

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že obsazenost spektra
byla překážkou v rozvíjení nových služeb a 
že k účinnému využívání spektra je 
nezbytné, aby byl přístup k němu zajištěn 
pro různé zájemce nabízející služby,

C. vzhledem k tomu, že spektrum zůstává 
omezeným zdrojem a že k účinnému 
využívání spektra je nezbytné, aby byl 
přístup k němu zajištěn pro různé zájemce 
nabízející služby,

Or. ro

Pozměňovací návrh 12
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že obsazenost spektra
byla překážkou v rozvíjení nových služeb a 
že k účinnému využívání spektra je 
nezbytné, aby byl přístup k němu zajištěn 
pro různé zájemce nabízející služby,

C. vzhledem k tomu, že spektrum zůstává 
vzácným přírodním zdrojem a že 
k účinnému využívání spektra je nezbytné, 
aby byl přístup k němu zajištěn pro různé 
zájemce nabízející služby,

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že obsazenost spektra
byla překážkou v rozvíjení nových služeb a 
že k účinnému využívání spektra je 
nezbytné, aby byl přístup k němu zajištěn 
pro různé zájemce nabízející služby,

C. vzhledem k tomu, že spektrum zůstává 
vzácným přírodním zdrojem a že 
k účinnému využívání spektra je nezbytné, 
aby byl přístup k němu zajištěn pro různé 
zájemce nabízející služby,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že provozovatelé 
vysílání projevili dobrou víru v účinné 
využívání spektra tím, že digitalizaci 
podporují významnými investicemi do 
digitálních rozhlasových a televizních 
technologií a tvorby programů,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že provozovatelé 
vysílání projevili angažovanost vůči 
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účinnému využívání spektra tím, že 
digitalizaci podporují velkými investicemi 
do digitálních rozhlasových a televizních 
technologií a tvorby programů,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že provozovatelé 
vysílání projevili angažovanost vůči 
účinnému využívání spektra tím, že 
digitalizaci podporují velkými investicemi 
do digitálních rozhlasových a televizních 
technologií a tvorby programů,

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že účinné využití 
spektra napomůže dosažení cílů politik EU 
v oblasti kultury a umožní kulturní a 
jazykovou rozmanitost i mediální 
pluralismus,

D. vzhledem k tomu, že účinné využití 
spektra napomůže dosažení cílů politik EU 
v oblasti kultury, a digitální dividendy, 
kromě informační společnosti a mobilních 
telefonních služeb, by měly rovněž 
usnadnit kulturní rozmanitost, pokud jde 
o audiovizuální obsah, mnohojazyčný 
charakter a mediální pluralismus,

Or. es
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Pozměňovací návrh 18
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že sdělení Komise 
KOM(2007)0700 nazvané „Plné využití 
výhod digitální dividendy v Evropě –  
společný přístup k využívání spektra 
uvolněného přechodem na digitální 
vysílání“ je nedílnou součástí souboru 
předpisů o elektronické komunikaci, který 
Komise přijala v listopadu 2007 a který se 
týká reformy regulačního rámce 
komunikací; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 19
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že v mnoha 
evropských zemích probíhá v současné 
době (opětovné) přidělování vysílacích 
frekvencí digitálním provozovatelům 
vysílání s tím důsledkem, že tyto frekvence 
budou přiděleny, a tím i po mnoho let 
zablokovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
David Hammerstein

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že technologická 
neutralita je klíčem k podpoře 
interoperability a je zásadní pro 
flexibilnější a transparentnější politiku 
digitalizace, která má brát v úvahu 
veřejný zájem,

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že Rada vyzvala 
členské státy, aby pokud možno 
digitalizaci dokončily do roku 2012,

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že všechny členské 
státy zveřejnily své návrhy týkající se 
digitalizace,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 23
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uvědomuje si význam iniciativy i2010, 
která je součástí obnovené Lisabonské 
strategie, a zdůrazňuje, že účinný přístup 
ke spektru a jeho využití jsou pro dosažení 
lisabonských cílů velmi důležité;

1. uvědomuje si význam iniciativy i2010, 
která je součástí obnovené Lisabonské 
strategie, a zdůrazňuje, že účinný přístup 
ke spektru a jeho využití jsou pro dosažení 
lisabonských cílů velmi důležité; v této 
souvislosti zdůrazňuje potřebu přístupu 
k širokopásmovým službám s cílem 
překonat „digitální propast“;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Alyn Smith

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyjadřuje lítost nad nerovným 
přístupem evropských občanů 
k digitálním službám, zejména v oblasti 
vysílání; konstatuje, že v souvislosti 
s rozšířením digitálních služeb jsou 
obzvláště znevýhodněné venkovské a 
okrajové regiony (pokud jde o rychlost, 
výběr a kvalitu); naléhá na členské státy a 
regionální orgány, aby udělaly, co je 
v jejich silách, aby zajistily, že digitalizace 
bude provedena rychle a spravedlivě pro 
všechny jejich občany;

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že pro 
konkurenceschopnost Evropy na 
mezinárodní úrovni je zásadní dosažení 
vedoucí postavení v rozvoji 
širokopásmového vysílání a internetu, a 
zdůrazňuje zvláštní význam rozvoje 
interaktivních digitálních platforem a 
poskytování nových služeb, jako je e-
obchodování, e-zdraví, e-vzdělávání a e-
správa;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. naléhavě žádá členské státy, aby se 
dohodly na společném časovém rozvrhu a
co nejdříve uvolnily své digitální 
dividendy, a umožnily tak evropským 
občanům využívat výhod plynoucích 
z rozšíření nových, inovačních a 
konkurenčních služeb;

2. naléhavě žádá členské státy, aby co 
nejdříve uvolnily své digitální dividendy, a 
umožnily tak evropským občanům 
využívat výhod plynoucích z rozšíření 
nových, inovačních a konkurenčních 
služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. naléhavě žádá členské státy, aby se 
dohodly na společném časovém rozvrhu a 
co nejdříve uvolnily své digitální 
dividendy, a umožnily tak evropským 
občanům využívat výhod plynoucích 
z rozšíření nových, inovačních a 
konkurenčních služeb;

2. naléhavě žádá členské státy, aby se 
dohodly na společném časovém rozvrhu a 
co nejdříve uvolnily své digitální 
dividendy, a vzaly tak v úvahu různá 
specifická rozhodnutí, která předtím 
přijaly členské státy a která tak umožňují 
evropským občanům využívat výhod 
plynoucích z rozšíření nových, inovačních 
a konkurenčních služeb;

Or. es

Pozměňovací návrh 28
Nikolaos Vakalis

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. naléhavě žádá členské státy, aby se 
dohodly na společném časovém rozvrhu a 
co nejdříve uvolnily své digitální 
dividendy, a umožnily tak evropským 
občanům využívat výhod plynoucích 
z rozšíření nových, inovačních a 
konkurenčních služeb;

2. naléhavě žádá členské státy, aby se 
dohodly na časovém rozvrhu, který bude 
brát v úvahu rozdílné kapacity členských 
států, a co nejdříve uvolnily své digitální 
dividendy, a umožnily tak evropským 
občanům využívat výhod plynoucích 
z rozšíření nových, inovačních a 
konkurenčních služeb;

Or. el

Pozměňovací návrh 29
Dragoş Florin David

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. naléhavě žádá členské státy, aby se 
dohodly na společném časovém rozvrhu a 

2. naléhavě žádá členské státy, aby se 
dohodly na společném časovém rozvrhu a 
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co nejdříve uvolnily své digitální 
dividendy, a umožnily tak evropským 
občanům využívat výhod plynoucích 
z rozšíření nových, inovačních a 
konkurenčních služeb;

co nejdříve uvolnily své digitální 
dividendy, a umožnily tak evropským 
občanům využívat výhod plynoucích 
z rozšíření nových, inovačních, účinných a 
konkurenčních služeb;

Or. ro

Pozměňovací návrh 30
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že digitální dividenda 
uvolňuje dostatečné spektrum pro to, aby 
provozovatelé vysílání mohli podstatně 
rozvinout a rozšířit své služby a zároveň 
zvážit možné využití tohoto zdroje i 
k jiným sociálním, kulturním a 
hospodářským účelům, např. k překlenutí 
„digitální propasti“ prostřednictvím 
širokopásmových aplikací;

3. je přesvědčen, že digitální dividenda by 
měla poskytovat příležitost, aby 
provozovatelé vysílání mohli podstatně 
rozvinout a rozšířit své služby a zároveň 
zvážit možné využití tohoto zdroje i 
k jiným sociálním, kulturním a 
hospodářským účelům, např. k překlenutí 
„digitální propasti“ prostřednictvím 
širokopásmových aplikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že digitální dividenda 
uvolňuje dostatečné spektrum pro to, aby 
provozovatelé vysílání mohli podstatně 
rozvinout a rozšířit své služby a zároveň 
zvážit možné využití tohoto zdroje i 
k jiným sociálním, kulturním a 
hospodářským účelům, např. k překlenutí 
„digitální propasti“ prostřednictvím 

3. je přesvědčen, že digitální dividenda 
uvolňuje dostatečné spektrum, nabízející 
provozovatelům vysílání významnou 
příležitost, aby mohli podstatně rozvinout a 
rozšířit své služby a zároveň zvážit možné 
využití tohoto zdroje i k jiným sociálním, 
kulturním a hospodářským účelům, např. 
k překlenutí „digitální propasti“ 
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širokopásmových aplikací; prostřednictvím širokopásmových aplikací, 
při tom však musí mít na paměti cíle 
veřejného zájmu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že digitální dividenda 
uvolňuje dostatečné spektrum pro to, aby 
provozovatelé vysílání mohli podstatně 
rozvinout a rozšířit své služby a zároveň 
zvážit možné využití tohoto zdroje i 
k jiným sociálním, kulturním a 
hospodářským účelům, např. k překlenutí 
„digitální propasti“ prostřednictvím 
širokopásmových aplikací;

3. je přesvědčen, že digitální dividenda by 
měla poskytovat příležitost pro to, aby 
provozovatelé vysílání mohli podstatně 
rozvinout a rozšířit své služby a zároveň 
zvážit možné využití tohoto zdroje i 
k jiným sociálním, kulturním a 
hospodářským účelům, např. k překlenutí 
„digitální propasti“ prostřednictvím 
širokopásmových aplikací; domnívá se, že 
členské státy musí zajistit, aby venkovské 
oblasti, kde je „digitální propast“ 
nejviditelnější, mohly využívat větších 
výhod a aby dostaly přednost, pokud jde o 
příležitosti, které nabízí digitální 
dividenda;

Or. ro

Pozměňovací návrh 33
David Hammerstein

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že digitální dividenda 
uvolňuje dostatečné spektrum pro to, aby 
provozovatelé vysílání mohli podstatně 
rozvinout a rozšířit své služby a zároveň 

3. je přesvědčen, že digitální dividenda 
uvolňuje dostatečné spektrum pro to, aby 
provozovatelé vysílání mohli podstatně 
rozvinout a rozšířit své služby a zároveň 
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zvážit možné využití tohoto zdroje i 
k jiným sociálním, kulturním a 
hospodářským účelům, např. k překlenutí 
„digitální propasti“ prostřednictvím 
širokopásmových aplikací;

zvážit možné využití tohoto zdroje i 
k jiným sociálním, kulturním a 
hospodářským účelům, např. k překlenutí 
„digitální propasti“ prostřednictvím 
širokopásmových aplikací, a při tom 
neumožnit překážky pro interoperabilitu a 
zachycení prodejce;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že digitální dividenda 
uvolňuje dostatečné spektrum pro to, aby 
provozovatelé vysílání mohli podstatně 
rozvinout a rozšířit své služby a zároveň 
zvážit možné využití tohoto zdroje i 
k jiným sociálním, kulturním a 
hospodářským účelům, např. k překlenutí 
„digitální propasti“ prostřednictvím 
širokopásmových aplikací;

3. je přesvědčen, že digitální dividenda 
uvolňuje dostatečné spektrum pro to, aby 
provozovatelé vysílání mohli podstatně 
rozvinout a rozšířit své služby a zároveň 
zvážit možné využití tohoto zdroje i 
k jiným sociálním, kulturním a 
hospodářským účelům, např. k překlenutí 
„digitální propasti“ prostřednictvím nových 
širokopásmových technologií a služeb pro 
přístup k nim;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že digitální dividenda 
uvolňuje dostatečné spektrum pro to, aby 
provozovatelé vysílání mohli podstatně 
rozvinout a rozšířit své služby a zároveň 
zvážit možné využití tohoto zdroje i 

3. je přesvědčen, že digitální dividenda 
uvolňuje dostatečné spektrum pro to, aby 
provozovatelé vysílání mohli podstatně 
rozvinout a rozšířit své služby a zároveň 
zvážit možné využití tohoto zdroje i 
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k jiným sociálním, kulturním a 
hospodářským účelům, např. k překlenutí 
„digitální propasti“ prostřednictvím 
širokopásmových aplikací;

k jiným sociálním, kulturním a 
hospodářským účelům, např. k překlenutí 
„digitální propasti“ prostřednictvím 
mobilních širokopásmových aplikací;

Or. de

Pozměňovací návrh 36
David Hammerstein

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. s ohledem na správu spektra 
zdůrazňuje obecné zásady neutrality 
technologií a služeb s cílem podpořit 
hospodářskou soutěž; poukazuje na to, že 
spektrum by mělo být řízeno způsobem, 
který je flexibilní a transparentní a který 
usnadňuje kulturní a lingvistickou 
rozmanitost, svobodu projevu a mediální 
pluralismus, a bere v úvahu technické, 
sociální, kulturní a politické potřeby všech 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. naléhavě žádá členské státy, aby 
vystupňovaly opatření s cílem umožnit 
postiženým a starším uživatelům a 
uživatelům se speciálními sociálními 
potřebami využít většinu výhod 
poskytovaných digitální dividendou;
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Or. pl

Pozměňovací návrh 38
Mary Honeyball

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že „digitální dividenda“ 
není pouze problémem venkova; 
zdůrazňuje obtížnost při vybavování 
některých starších výškových budov 
infrastrukturou pro nové sítě; podtrhuje 
přínos, který spektrum může mít při 
překonávání „digitální propasti“ 
v městských i venkovských oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. upozorňuje na to, že digitální 
dividenda otevírá podstatnou část spektra, 
která by mohla být využita zejména pro 
lepší poskytování bezdrátových 
širokopásmových služeb ve venkovských 
oblastech a vzdálených regionech;

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. upozorňuje na případné výhody 
koordinovaného využívání spektra v EU 
z hlediska úspor z rozsahu a na nezbytnost 
optimálního využití digitální dividendy, 
aby nedocházelo k fragmentaci, jež vede 
k nedostatečnému využití tohoto 
omezeného zdroje;

4. upozorňuje na případné výhody 
koordinovaného přístupu k využívání 
spektra v EU z hlediska úspor z rozsahu a 
na nezbytnost optimálního využití digitální 
dividendy, aby nedocházelo k fragmentaci, 
jež vede k nedostatečnému využití tohoto 
omezeného zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. upozorňuje na případné výhody 
koordinovaného využívání spektra v EU 
z hlediska úspor z rozsahu a na nezbytnost 
optimálního využití digitální dividendy, 
aby nedocházelo k fragmentaci, jež vede 
k nedostatečnému využití tohoto 
omezeného zdroje;

4. upozorňuje na případné výhody 
koordinovaného využívání spektra v EU 
z hlediska úspor z rozsahu a na nezbytnost 
optimálního využití digitální dividendy, 
aby nedocházelo k fragmentaci, jež vede 
k nedostatečnému využití tohoto 
omezeného zdroje; domnívá se, že zatímco 
je pro účinné využívání spektra nezbytná 
užší koordinace a větší flexibilita, musí 
Komise a členské státy nalézt vhodnou 
rovnováhu mezi flexibilitou a mírou 
harmonizace s cílem vytěžit z digitální 
dividendy maximum; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 42
Dragoş Florin David

Návrh usnesení
Bod 4



AM\726895CS.doc 21/58 PE407.732v01-00
Externí překlad

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. upozorňuje na případné výhody 
koordinovaného využívání spektra v EU 
z hlediska úspor z rozsahu a na nezbytnost 
optimálního využití digitální dividendy, 
aby nedocházelo k fragmentaci, jež vede 
k nedostatečnému využití tohoto 
omezeného zdroje;

4. upozorňuje na případné výhody 
koordinovaného využívání spektra v EU 
z hlediska úspor z rozsahu a na nezbytnost 
optimálního využití digitální dividendy, 
aby nedocházelo k fragmentaci, jež vede 
k nedostatečnému využití tohoto 
omezeného zdroje, a skutečnost, že tato 
potenciální výhoda je obzvláště důležitá 
pro mobilní služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. upozorňuje na případné výhody 
koordinovaného využívání spektra v EU 
z hlediska úspor z rozsahu a na nezbytnost 
optimálního využití digitální dividendy, 
aby nedocházelo k fragmentaci, jež vede 
k nedostatečnému využití tohoto 
omezeného zdroje;

4. upozorňuje na případné výhody 
koordinovaného využívání spektra v EU 
z hlediska úspor z rozsahu a na nezbytnost 
optimálního využití digitální dividendy, 
aby nedocházelo k fragmentaci, jež vede 
k nedostatečnému využití tohoto 
omezeného zdroje, a na to, že tato 
potenciální výhoda je obzvláště důležitá 
pro mobilní služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. upozorňuje na případné výhody 4. upozorňuje na případné výhody 
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koordinovaného využívání spektra v EU 
z hlediska úspor z rozsahu a na nezbytnost 
optimálního využití digitální dividendy, 
aby nedocházelo k fragmentaci, jež vede 
k nedostatečnému využití tohoto 
omezeného zdroje;

koordinovaného využívání spektra v EU 
z hlediska úspor z rozsahu a na nezbytnost 
optimálního využití digitální dividendy, 
aby nedocházelo k fragmentaci, jež vede 
k nedostatečnému využití tohoto 
omezeného zdroje a který by ohrozil rozvoj 
mobilních širokopásmových služeb;

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vítá úsilí některých členských států při 
přechodu na digitální vysílání a/nebo 
identifikaci své digitální dividendy; vyzývá 
členské státy, aby neprodleně uvolnily 
svou digitální dividendu, aby Evropa 
mohla využívat výhod nových, inovačních 
a konkurenčních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že hlavní zásadou při 
přidělování digitální dividendy by měl být 
co největší sociální, kulturní a hospodářský 
přínos, jenž bude spočívat v poskytování 
kvalitních a z geografického hlediska 
pestřejších služeb a digitálního obsahu pro 
občany, a nikoli výlučně co nejvyšší 
veřejné příjmy;

5. zdůrazňuje, že hlavní zásadou při 
přidělování digitální dividendy by měl být 
co největší sociální, kulturní a hospodářský 
přínos, jenž bude spočívat v poskytování 
kvalitních a z geografického hlediska 
pestřejších služeb a digitálního obsahu pro 
občany;
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Or. en

Pozměňovací návrh 47
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že hlavní zásadou při 
přidělování digitální dividendy by měl být 
co největší sociální, kulturní a hospodářský 
přínos, jenž bude spočívat v poskytování 
kvalitních a z geografického hlediska 
pestřejších služeb a digitálního obsahu pro 
občany, a nikoli výlučně co nejvyšší 
veřejné příjmy;

5. zdůrazňuje, že hlavní zásadou při 
přidělování digitální dividendy by měl být 
co největší sociální, kulturní a hospodářský 
přínos, jenž bude spočívat v poskytování 
kvalitních a z geografického hlediska 
pestřejších služeb a digitálního obsahu pro 
občany;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že hlavní zásadou při 
přidělování digitální dividendy by měl být 
co největší sociální, kulturní a 
hospodářský přínos, jenž bude spočívat 
v poskytování kvalitních a z geografického 
hlediska pestřejších služeb a digitálního 
obsahu pro občany, a nikoli výlučně co 
nejvyšší veřejné příjmy;

5. zdůrazňuje, že hlavní zásadou při 
přidělování digitální dividendy by mělo být 
splnění veřejného zájmu pomocí co 
největšího sociálního, kulturního a 
hospodářského přínosu, jenž bude 
spočívat v poskytování kvalitních a 
z geografického hlediska pestřejších služeb 
a digitálního obsahu pro občany, a nikoli 
výlučně co nejvyšší veřejné příjmy;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 49
Atanas Paparizov

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. potvrzuje společenskou hodnotu 
služeb veřejné bezpečnosti a potřebu 
zahrnout podporu pro jejich provozní 
požadavky do uspořádání spektra 
vyplývajícího z reorganizace pásma UHF 
v důsledku vypnutí analogových služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá k úzké spolupráci mezi 
členskými státy s cílem dosáhnout 
účinného, otevřeného a konkurenčního 
vnitřního trhu elektronické komunikace, 
který umožní rozšíření nových síťových 
technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. potvrzuje společenskou hodnotu 
služeb veřejné bezpečnosti a potřebu 
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zahrnout podporu pro jejich provozní 
požadavky do uspořádání spektra 
vyplývajícího z reorganizace pásma UHF 
v důsledku vypnutí analogových služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že digitální dividenda může 
přispět k rozšíření sociálních služeb o 
služby elektronické, jako jsou e-správa, e-
zdraví a e-vzdělávání, určené zejména 
občanům žijícím v znevýhodněných, 
izolovaných oblastech;

7. zdůrazňuje, že digitální dividenda může 
přispět k rozšíření sociálních služeb o 
služby elektronické, jako jsou e-správa, e-
zdraví, e-odborné vzdělávání a e-
vzdělávání, určené zejména občanům 
žijícím v znevýhodněných, izolovaných 
oblastech, jako jsou venkovské a méně 
rozvinuté oblasti a ostrovy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
David Hammerstein

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že digitální dividenda může 
přispět k rozšíření sociálních služeb o 
služby elektronické, jako jsou e-správa, e-
zdraví a e-vzdělávání, určené zejména 
občanům žijícím v znevýhodněných, 
izolovaných oblastech;

7. zdůrazňuje, že digitální dividenda může 
přispět k rozšíření interoperabilních 
sociálních služeb o služby elektronické, 
jako jsou e-správa, e-zdraví a e-vzdělávání, 
určené zejména občanům žijícím 
v znevýhodněných, izolovaných oblastech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 54
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že hlavní prioritou politiky
o využívání plných výhod digitální 
dividendy v Evropě je zajistit, aby byla 
plně respektována práva spotřebitelů a 
aby spotřebitelé při tom mohli využívat 
velmi široké nabídky vysoce kvalitních 
služeb, s přihlédnutím k potřebě 
efektivního využití spektra uvolněného 
pro digitalizaci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že digitální dividenda je 
rovněž významným nástrojem 
audiovizuální a mediální politiky, pomocí 
něhož lze účinně podporovat a chránit 
svobodu projevu a kulturní a mediální 
pluralismus;

8. zdůrazňuje, že digitální dividenda je 
rovněž významným nástrojem 
audiovizuální a mediální politiky, který by 
se měl používat efektivně s cílem 
podporovat a chránit svobodu projevu a 
sledovat cíle kulturní a mediální politiky, 
jako jsou kulturní a lingvistická 
rozmanitost a mediální pluralismus;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že digitální dividenda je 
rovněž významným nástrojem 
audiovizuální a mediální politiky, pomocí 
něhož lze účinně podporovat a chránit 
svobodu projevu a kulturní a mediální 
pluralismus;

8. zdůrazňuje, že digitální dividenda je 
rovněž významným nástrojem 
audiovizuální a mediální politiky, který by 
se měl účinně používat s cílem podporovat 
a chránit svobodu projevu a kulturní a 
mediální pluralismus;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že digitální dividenda je 
rovněž významným nástrojem 
audiovizuální a mediální politiky, pomocí 
něhož lze účinně podporovat a chránit 
svobodu projevu a kulturní a mediální 
pluralismus;

8. zdůrazňuje, že digitální dividenda je 
rovněž významným nástrojem 
audiovizuální a mediální politiky, který se 
musí účinně používat s cílem podporovat a 
chránit svobodu projevu a kulturní a 
mediální pluralismus;

Or. ro

Pozměňovací návrh 58
Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá členské státy, aby uvážily, zda 
by nebylo vhodné umožnit přístup 
k dividendě uživatelům bez licence, a to 
zejména malým a středním podnikům a 
neziskovému sektoru;

9. vyzývá členské státy, aby uvážily, zda 
by nebylo vhodné umožnit přístup 
k dividendě uživatelům bez licence, a to 
zejména malým a středním podnikům a 
neziskovému sektoru, a tak zvýšit účinnost 
využívání spektra rádiových skupin tím, že 
se takové používání bez licence na 
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frekvencích, které jsou v současné době 
nevyužité („bílá místa“), bude soustředit 
mimo geograficky vymezené oblasti 
pokryté digitálním rádiem;

Or. de

Pozměňovací návrh 59
Nikolaos Vakalis

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá členské státy, aby uvážily, zda 
by nebylo vhodné umožnit přístup 
k dividendě uživatelům bez licence, a to 
zejména malým a středním podnikům a 
neziskovému sektoru;

9. vyzývá členské státy, aby uvážily, zda 
by nebylo vhodné umožnit přístup 
k dividendě uživatelům bez licence, a to 
zejména malým a středním podnikům a 
neziskovému sektoru, a v zásadě zda a jak 
přístup bez licence lze sladit s podporou 
inovací, aniž dojde k narušení 
hospodářské soutěže či obsazenosti 
spektra;

Or. el

Pozměňovací návrh 60
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá členské státy, aby uvážily, zda 
by nebylo vhodné umožnit přístup 
k dividendě uživatelům bez licence, a to 
zejména malým a středním podnikům a 
neziskovému sektoru;

9. vyzývá členské státy, aby uvážily 
sociální, kulturní a ekonomickou hodnotu 
potřebnou pro to, aby byl umožněn přístup 
k dividendě uživatelům bez licence, a to 
zejména malým a středním podnikům a 
neziskovému sektoru, a aby zvýšily 
celkovou účinnost využití spektra tím, že 
se zaměří na taková používání bez licence 
v nevyužitém spektru ve vysílací skupině 
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(„bílá místa“);

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá členské státy, aby uvážily, zda 
by nebylo vhodné umožnit přístup 
k dividendě uživatelům bez licence, a to
zejména malým a středním podnikům a 
neziskovému sektoru;

9. vyzývá členské státy, aby uvážily, zda 
by nebylo vhodné umožnit přístup 
k dividendě uživatelům bez licence, a to 
zejména malým a středním podnikům a 
neziskovému sektoru, a aby zvýšily 
celkovou účinnost využití spektra tím, že 
se zaměří na taková používání bez licence 
v nevyužitém spektru ve vysílací skupině 
(„bílá místa“);

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá členské státy, aby uvážily, zda 
by nebylo vhodné umožnit přístup 
k dividendě uživatelům bez licence, a to 
zejména malým a středním podnikům a 
neziskovému sektoru;

9. vyzývá členské státy, aby uvážily, zda 
by nebylo vhodné umožnit přístup 
k dividendě uživatelům bez licence, a to 
zejména malým a středním podnikům a 
neziskovému sektoru za podmínek 
nezasahování mezi uživatele s licencí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Dragoş Florin David

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá členské státy, aby uvážily, zda 
by nebylo vhodné umožnit přístup 
k dividendě uživatelům bez licence, a to 
zejména malým a středním podnikům a 
neziskovému sektoru;

9. vyzývá členské státy, aby uvážily 
sociální, kulturní a ekonomickou hodnotu 
potřebnou pro to, aby byl umožněn přístup 
k dividendě uživatelům bez licence, a to 
zejména malým a středním podnikům a 
neziskovému sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá členské státy, aby uvážily, zda 
by nebylo vhodné umožnit přístup 
k dividendě uživatelům bez licence, a to 
zejména malým a středním podnikům a 
neziskovému sektoru;

9. vyzývá členské státy, aby zvážily, zda by 
nebylo vhodné umožnit přístup k dividendě 
uživatelům bez licence, a to zejména 
malým a středním podnikům a 
neziskovému sektoru;

Or. ro

Pozměňovací návrh 65
David Hammerstein

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá členské státy k podpoře 
opatření lepší spolupráce mezi orgány pro 
řízení spektra s cílem zvážit oblasti, kde by 
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přidělení bílých míst ve spektru používání 
bez licence umožnilo pro účely podpory 
inovací vznik nových technologií a služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
David Hammerstein

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vybízí členské státy, aby v souvislosti 
s přidělováním bílých míst zvážily potřebu 
otevřeného přístupu ke spektru bez licence 
pro nekomerční poskytovatele, 
poskytovatele služeb v oblasti vzdělávání a 
místní komunity, jejichž posláním je 
poskytování veřejných služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že jedním z klíčových 
prvků v úsilí poskytovat přístup k digitální 
dividendě pro uživatele bez licence je 
potřeba brát ohled na potřeby sociálních 
skupin ohrožených vyloučením, zejména 
postižených a starších uživatelů a 
uživatelů se speciálními sociálními 
potřebami;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 68
Mary Honeyball

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. uznává výhodu nových technologií, 
jako jsou WiFi a Bluetooth, které vznikly 
v 2,4GHz pásmu bez licence; uznává, že 
různé frekvence se nejlépe hodí pro různé 
služby; domnívá se, že přidělení malé části 
spektra bez licence na jiných nižších 
frekvencích by mohlo vybízet ještě 
k větším inovacím v nových službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vybízí členské státy, aby podrobně 
posoudily sociální a ekonomickou 
hodnotu jakéhokoli spektra uvolněného 
v nadcházejících letech přechodem 
z analogového na digitální vysílání;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je si vědom, že velkým dílem přispěla 11. je si vědom významu ženevské dohody
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k reorganizaci pásma UHF ženevská 
dohoda ITU z roku 2006 (přijatá na 
Regionální konferenci o 
radiokomunikacích 2006) a Světová
radiokomunikační konference 2007 (WRC-
2007);

ITU z roku 2006 (přijaté na Regionální 
konferenci o radiokomunikacích 2006) a 
vnitrostátních plánů přidělování frekvencí 
a rozhodnutí Světové radiokomunikační 
konference 2007 (WRC-2007);

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je si vědom, že velkým dílem přispěla
k reorganizaci pásma UHF ženevská 
dohoda ITU z roku 2006 (přijatá na 
Regionální konferenci o 
radiokomunikacích 2006) a Světová 
radiokomunikační konference 2007 (WRC-
2007);

11. je si vědom významu ženevské dohody
ITU z roku 2006 (přijaté na Regionální 
konferenci o radiokomunikacích 2006) a 
vnitrostátních plánů přidělování 
frekvencí, stejně jako rozhodnutí Světové
radiokomunikační konference 2007 (WRC-
2007);

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je si vědom, že velkým dílem přispěla
k reorganizaci pásma UHF ženevská 
dohoda ITU z roku 2006 (přijatá na 
Regionální konferenci o 
radiokomunikacích 2006) a Světová 
radiokomunikační konference 2007 (WRC-
2007);

11. je si vědom významu ženevské dohody
ITU z roku 2006 (přijaté na Regionální 
konferenci o radiokomunikacích 2006), 
vnitrostátních plánů přidělování frekvencí 
a rozhodnutí Světové radiokomunikační 
konference 2007 (WRC-2007);

Or. ro
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Pozměňovací návrh 73
David Hammerstein

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je si vědom, že velkým dílem přispěla
k reorganizaci pásma UHF ženevská 
dohoda ITU z roku 2006 (přijatá na 
Regionální konferenci o 
radiokomunikacích 2006) a Světová 
radiokomunikační konference 2007 (WRC-
2007);

11. je si vědom, přínosu Fóra o správě 
internetu OSN k reorganizaci pásma UHF 
ženevská dohoda ITU z roku 2006 (přijatá 
na Regionální konferenci o 
radiokomunikacích 2006) a Světová 
radiokomunikační konference 2007 (WRC-
2007);

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je si vědom, že velkým dílem přispěla 
k reorganizaci pásma UHF ženevská 
dohoda ITU z roku 2006 (přijatá na 
Regionální konferenci o 
radiokomunikacích 2006) a Světová 
radiokomunikační konference 2007 (WRC-
2007);

11. je si vědom, že velkým dílem přispěla 
k reorganizaci pásma UHF ženevská 
dohoda ITU z roku 2006 (přijatá na 
Regionální konferenci o 
radiokomunikacích 2006) a Světová 
radiokomunikační konference 2007 (WRC-
2007) a vnitrostátní plány pro využití 
spektra;

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. je si vědom, že velkým dílem přispěla
k reorganizaci pásma UHF ženevská 
dohoda ITU z roku 2006 (přijatá na 
Regionální konferenci o 
radiokomunikacích 2006) a Světová 
radiokomunikační konference 2007 (WRC-
2007);

11. je si vědom důležitosti ženevské 
dohody ITU z roku 2006 (přijatá na 
Regionální konferenci o 
radiokomunikacích 2006) a Světová 
radiokomunikační konference 2007 (WRC-
2007) pro reorganizaci pásma UHF;

Or. fr

Pozměňovací návrh 76
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá členské státy, aby do konce 
roku 2009 na základě společné 
metodologie vypracovaly vnitrostátní 
strategie pro digitální dividendu; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby členským státům 
s vytvořením jejich vnitrostátních strategií 
pro digitální dividendu pomáhala a aby 
na úrovni EU prosazovala osvědčené 
postupy;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá členské státy, aby do konce
roku 2009 na základě společné 
metodologie vypracovaly vnitrostátní 

12. vyzývá členské státy, aby co 
nejrychleji, ale nejpozději do poloviny
roku 2009 na základě společné 
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strategie pro digitální dividendu; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby členským státům 
s vytvořením jejich vnitrostátních strategií 
pro digitální dividendu pomáhala a aby na 
úrovni EU prosazovala osvědčené postupy;

metodologie vypracovaly vnitrostátní 
strategie pro digitální dividendu; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby členským státům 
s vytvořením jejich vnitrostátních strategií 
pro digitální dividendu pomáhala a aby na 
úrovni EU prosazovala osvědčené postupy 
tím, že stanoví klíčové termíny pro 
uvolnění a přidělení dividendy a že do 
konce roku 2008 předloží rámcový návrh 
harmonizovaného používání dividendy;

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Nikolaos Vakalis

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zdůrazňuje, že na situaci, kdy některé 
členské státy na digitální vysílání již
přešly, a na odlišnosti vnitrostátních plánů 
digitalizace je třeba reagovat na úrovni 
Společenství ještě před tím, než vstoupí 
v platnost reformní směrnice;

13. zdůrazňuje, že na situaci, kdy některé 
členské státy na digitální vysílání již 
přešly, a na odlišnosti vnitrostátních plánů 
digitalizace je třeba okamžitě reagovat na 
úrovni Společenství, která umožní 
koordinaci při proměnlivých rychlostech, 
ale směrem ke společným cílům;

Or. el

Pozměňovací návrh 79
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. uznává, že členské státy mají právo 
určit, jakým způsobem se bude digitální 
dividenda používat, avšak zároveň 
prohlašuje, že jediným způsobem, jak se 
lze vyvarovat škodlivých interferencí mezi 

14. uznává, že členské státy mají právo 
určit, jakým způsobem se bude digitální 
dividenda používat, avšak zároveň 
prohlašuje, že vhodným způsobem, jak se 
lze vyvarovat škodlivých interferencí mezi 
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jednotlivými členskými státy a mezi 
členskými státy a třetími zeměmi, je 
koordinovaný přístup na úrovni 
Společenství;

jednotlivými členskými státy a mezi 
členskými státy a třetími zeměmi, je 
koordinovaný přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. uznává, že členské státy mají právo 
určit, jakým způsobem se bude digitální 
dividenda používat, avšak zároveň 
prohlašuje, že jediným způsobem, jak se 
lze vyvarovat škodlivých interferencí mezi 
jednotlivými členskými státy a mezi 
členskými státy a třetími zeměmi, je 
koordinovaný přístup na úrovni 
Společenství;

14. uznává, že členské státy mají právo 
určit, jakým způsobem se bude digitální 
dividenda používat, avšak zároveň 
prohlašuje, že tím správným způsobem, jak 
se lze vyvarovat škodlivých interferencí 
mezi jednotlivými členskými státy a mezi 
členskými státy a třetími zeměmi, je 
přístup opírající se o postupnou 
koordinaci na úrovni Společenství;

Or. ro

Pozměňovací návrh 81
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. uznává, že členské státy mají právo 
určit, jakým způsobem se bude digitální 
dividenda používat, avšak zároveň 
prohlašuje, že jediným způsobem, jak se 
lze vyvarovat škodlivých interferencí mezi 
jednotlivými členskými státy a mezi 
členskými státy a třetími zeměmi, je 
koordinovaný přístup na úrovni 
Společenství;

14. uznává, že členské státy mají právo 
určit, jakým způsobem se bude digitální 
dividenda používat, avšak zároveň 
prohlašuje, že vhodným způsobem, jak se 
lze vyvarovat škodlivých interferencí mezi 
jednotlivými členskými státy a mezi 
členskými státy a třetími zeměmi, je 
koordinovaný přístup na úrovni 
Společenství;
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Pozměňovací návrh 82
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. uznává, že členské státy mají právo 
určit, jakým způsobem se bude digitální 
dividenda používat, avšak zároveň 
prohlašuje, že jediným způsobem, jak se 
lze vyvarovat škodlivých interferencí mezi 
jednotlivými členskými státy a mezi 
členskými státy a třetími zeměmi, je 
koordinovaný přístup na úrovni 
Společenství;

14. uznává, že členské státy mají právo 
určit, jakým způsobem se bude digitální 
dividenda používat, avšak zároveň 
prohlašuje, že jedním způsobem, jak se lze 
vyvarovat škodlivých interferencí mezi 
jednotlivými členskými státy a mezi 
členskými státy a třetími zeměmi, je 
koordinovaný přístup na úrovni
Společenství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. uznává, že členské státy mají právo 
určit, jakým způsobem se bude digitální 
dividenda používat, avšak zároveň 
prohlašuje, že jediným způsobem, jak se 
lze vyvarovat škodlivých interferencí mezi 
jednotlivými členskými státy a mezi 
členskými státy a třetími zeměmi, je 
koordinovaný přístup na úrovni 
Společenství;

14. uznává, že členské státy mají právo 
určit, jakým způsobem se bude digitální 
dividenda používat, avšak zároveň 
prohlašuje, že jediným způsobem, jak se 
lze vyvarovat škodlivých interferencí mezi 
jednotlivými členskými státy a mezi 
členskými státy a třetími zeměmi, je 
koordinovaný přístup na úrovni 
Společenství, který výrazně zvyšuje 
hodnotu dividendy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 84
David Hammerstein

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá regulační orgány k zajištění 
toho, aby všichni komerční držitelé licencí 
usilující o poskytování komerční mobilní 
rádiové služby v horním pásmu spektra 
700 MHz otevřeli své sítě za účelem 
propojení s třetími osobami, jako je ISP, 
v kterémkoli přiměřeném místě bezdrátové 
sítě;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. podporuje společný a vyvážený přístup 
k využívání digitální dividendy, který 
jednak umožní vysílacím subjektům i 
nadále nabízet a rozšiřovat své služby, 
jednak umožní provozovatelům služeb 
v odvětví elektronických komunikací 
využívat tento zdroj k poskytování nových 
služeb odpovídajících dalším důležitým 
sociálním a hospodářským potřebám, 
zdůrazňuje však, že digitální dividendu je 
v každém případě třeba přidělit na 
technologicky neutrálním základě;

15. podporuje společný a vyvážený přístup 
k využívání digitální dividendy, který 
jednak umožní vysílacím subjektům i 
nadále nabízet a rozšiřovat své služby, 
jednak umožní provozovatelům služeb 
v odvětví elektronických komunikací 
využívat tento zdroj k poskytování nových 
služeb odpovídajících dalším důležitým 
sociálním a hospodářským potřebám, 
zdůrazňuje však, že digitální dividendu je 
v každém případě třeba přidělit na 
technologicky neutrálním základě, přičemž 
je zapotřebí brát v úvahu vnitrostátní 
omezení odůvodněná veřejným zájmem;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 86
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že politika v oblasti 
spektra musí být dynamická a musí 
provozovatelům vysílání a provozovatelům 
v odvětví komunikací umožňovat 
používání nových technologií a rozvoj 
nových služeb, díky čemuž by mohli 
pokračovat ve výkonu své klíčové role při 
dosahování cílů kulturní a mediální 
politiky a při tom by také mohli poskytovat 
nové vysoce kvalitní služby v oblasti 
komunikací;

Or. ro

Pozměňovací návrh 87
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že politika v oblasti 
spektra musí být dynamická a měla by 
provozovatelům vysílání umožňovat 
používání nových technologií budoucnosti 
a rozvoj nových služeb, díky čemuž budou 
moci pokračovat ve výkonu důležité role 
při dosahování cílů kulturní a mediální 
politiky a při tom plnit očekávání 
veřejnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 88
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že politika v oblasti 
spektra musí být dynamická, zacílená na 
propagaci budoucího používání nových 
technologií a rozvoje nových služeb, aby 
mohly být splněny cíle kulturní a mediální 
politiky a splněna vyvíjející se očekávání 
veřejnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. upozorňuje na případné výhody 
z hlediska úspor z rozsahu, inovace, 
interoperability a poskytování 
potenciálních celoevropských služeb, 
bude-li přijat koordinovaný přístup a 
budou-li tam, kde to bude možné, 
harmonizována společná dílčí pásma 
spektra digitální dividendy pro různé 
skupiny aplikací na technologicky 
neutrálním základě; vyzývá členské státy,
aby při určování takových dílčích pásem
spolupracovaly navzájem a také s Komisí;

16. upozorňuje na případné výhody 
z hlediska úspor z rozsahu, inovace, 
interoperability a poskytování 
potenciálních celoevropských služeb, 
bude-li přijat koordinovaný přístup a bude-
li tam, kde to bude možné, používána 
digitální dividenda na úrovni Společenství 
pro různé aplikace na technologicky 
neutrálním základě; vyzývá členské státy, 
aby při určování takových možností 
harmonizace spolupracovaly navzájem a 
také s Komisí;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 90
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. upozorňuje na případné výhody 
z hlediska úspor z rozsahu, inovace, 
interoperability a poskytování 
potenciálních celoevropských služeb, 
bude-li přijat koordinovaný přístup a 
budou-li tam, kde to bude možné, 
harmonizována společná dílčí pásma 
spektra digitální dividendy pro různé 
skupiny aplikací na technologicky 
neutrálním základě; vyzývá členské státy, 
aby při určování takových dílčích pásem
spolupracovaly navzájem a také s Komisí;

16. upozorňuje na případné výhody 
z hlediska úspor z rozsahu, inovace, 
interoperability a poskytování 
potenciálních celoevropských služeb, 
bude-li přijat koordinovaný přístup a bude-
li tam, kde to bude možné, harmonizováno 
používání digitální dividendy pro různé 
skupiny aplikací na technologicky 
neutrálním základě; vyzývá členské státy, 
aby při určování takových možností 
harmonizace spolupracovaly navzájem a 
také s Komisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. upozorňuje na případné výhody 
z hlediska úspor z rozsahu, inovace, 
interoperability a poskytování 
potenciálních celoevropských služeb, 
bude-li přijat koordinovaný přístup a 
budou-li tam, kde to bude možné, 
harmonizována společná dílčí pásma
spektra digitální dividendy pro různé 
skupiny aplikací na technologicky 
neutrálním základě; vyzývá členské státy, 
aby při určování takových dílčích pásem 
spolupracovaly navzájem a také s Komisí;

16. upozorňuje na případné výhody 
z hlediska úspor z rozsahu, inovace, 
interoperability a poskytování 
potenciálních celoevropských služeb, 
bude-li přijat koordinovaný přístup ke 
společným dílčím pásmům spektra 
digitální dividendy pro různé aplikace na 
technologicky neutrálním základě; vyzývá 
členské státy, aby při určování takových 
dílčích pásem spolupracovaly navzájem a 
také s Komisí;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 92
David Hammerstein

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. žádá Komisi, aby pro své vlastní 
služby v oblasti spektra použila 
doporučení Evropského rámce 
interoperability pro služby v oblasti e-
správy;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. v zájmu dosažení účinnějšího využití 
spektra a usnadnění vzniku inovačních a 
úspěšných vnitrostátních, přeshraničních a 
celoevropských služeb podporuje 
koordinační přístup Komise založený na 
třech různých skupinách v rámci spektra 
UHF, který zohledňuje možné 
vysokofrekvenční interference vyskytující 
se v souvislosti s existencí různých typů 
sítí v rámci stejného pásma a stávající 
povolení;

17. v zájmu dosažení účinnějšího využití 
spektra a usnadnění vzniku inovačních a 
úspěšných vnitrostátních, přeshraničních a 
celoevropských služeb podporuje 
koordinační přístup na úrovni Společenství 
v úzké spolupráci s členskými státy a 
vnitrostátními regulačními orgány, který 
zohledňuje možné škodlivé 
vysokofrekvenční interference vyskytující 
se v souvislosti s existencí různých typů 
sítí v rámci stejného pásma a stávající 
povolení;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 94
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. v zájmu dosažení účinnějšího využití 
spektra a usnadnění vzniku inovačních a 
úspěšných vnitrostátních, přeshraničních a 
celoevropských služeb podporuje 
koordinační přístup Komise založený na 
třech různých skupinách v rámci spektra 
UHF, který zohledňuje možné 
vysokofrekvenční interference vyskytující 
se v souvislosti s existencí různých typů 
sítí v rámci stejného pásma a stávající 
povolení; 

17. v zájmu dosažení účinnějšího využití 
spektra a usnadnění vzniku inovačních a 
úspěšných vnitrostátních, přeshraničních a 
celoevropských služeb podporuje 
koordinovaný přístup na úrovni 
Společenství, který zohledňuje možné 
škodlivé interference vyskytující se 
v souvislosti s existencí různých typů sítí 
v rámci stejného pásma a stávající 
povolení; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 95
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. v zájmu dosažení účinnějšího využití 
spektra a usnadnění vzniku inovačních a 
úspěšných vnitrostátních, přeshraničních a 
celoevropských služeb podporuje 
koordinační přístup Komise založený na 
třech různých skupinách v rámci spektra 
UHF, který zohledňuje možné 
vysokofrekvenční interference vyskytující 
se v souvislosti s existencí různých typů 
sítí v rámci stejného pásma a stávající 
povolení;

17. v zájmu dosažení účinnějšího využití 
spektra a usnadnění vzniku inovačních a 
úspěšných vnitrostátních, přeshraničních a 
celoevropských služeb podporuje 
koordinovaný přístup na úrovni 
Společenství, který zohledňuje možné 
škodlivé interference vyskytující se 
v souvislosti s existencí různých typů sítí 
v rámci stejného pásma a stávající 
povolení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 96
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. v zájmu dosažení účinnějšího využití 
spektra a usnadnění vzniku inovačních a 
úspěšných vnitrostátních, přeshraničních a 
celoevropských služeb podporuje 
koordinační přístup Komise založený na
třech různých skupinách v rámci spektra 
UHF, který zohledňuje možné 
vysokofrekvenční interference vyskytující 
se v souvislosti s existencí různých typů 
sítí v rámci stejného pásma a stávající 
povolení;

17. v zájmu dosažení účinnějšího využití 
spektra a usnadnění vzniku inovačních a 
úspěšných vnitrostátních, přeshraničních a 
celoevropských služeb podporuje 
koordinovaný přístup na úrovni 
Společenství založený na různých 
skupinách v rámci spektra UHF, který 
zohledňuje možné škodlivé interference 
vyskytující se v souvislosti s existencí 
různých typů sítí v rámci stejného pásma a 
stávající povolení;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. v zájmu dosažení účinnějšího využití 
spektra a usnadnění vzniku inovačních a 
úspěšných vnitrostátních, přeshraničních a 
celoevropských služeb podporuje 
koordinační přístup Komise založený na 
třech různých skupinách v rámci spektra 
UHF, který zohledňuje možné 
vysokofrekvenční interference vyskytující 
se v souvislosti s existencí různých typů 
sítí v rámci stejného pásma a stávající 
povolení;

17. v zájmu dosažení účinnějšího využití 
spektra a usnadnění vzniku inovačních a 
úspěšných vnitrostátních, přeshraničních a 
celoevropských služeb podporuje 
koordinační přístup Komise založený na
různých skupinách v rámci spektra UHF 
pro jednosměrné a dvousměrné služby, 
který zohledňuje možné vysokofrekvenční 
interference vyskytující se v souvislosti 
s existencí různých typů sítí v rámci 
stejného pásma a stávající povolení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 98
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. v zájmu dosažení účinnějšího využití 
spektra a usnadnění vzniku inovačních a 
úspěšných vnitrostátních, přeshraničních a 
celoevropských služeb podporuje 
koordinační přístup Komise založený na 
třech různých skupinách v rámci spektra 
UHF, který zohledňuje možné 
vysokofrekvenční interference vyskytující 
se v souvislosti s existencí různých typů 
sítí v rámci stejného pásma a stávající 
povolení;

17. v zájmu dosažení účinnějšího využití 
spektra a usnadnění vzniku inovačních a 
úspěšných vnitrostátních, přeshraničních a 
celoevropských služeb podporuje 
koordinační přístup Komise založený na 
různých skupinách v rámci spektra UHF, 
který zohledňuje možné vysokofrekvenční 
interference vyskytující se v souvislosti 
s existencí různých typů sítí v rámci 
stejného pásma a stávající povolení;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. v zájmu dosažení účinnějšího využití 
spektra a usnadnění vzniku inovačních a 
úspěšných vnitrostátních, přeshraničních a 
celoevropských služeb podporuje 
koordinační přístup Komise založený na 
třech různých skupinách v rámci spektra 
UHF, který zohledňuje možné 
vysokofrekvenční interference vyskytující 
se v souvislosti s existencí různých typů 
sítí v rámci stejného pásma a stávající 
povolení;

17. v zájmu dosažení účinnějšího využití 
spektra a usnadnění vzniku inovačních a 
úspěšných vnitrostátních, přeshraničních a 
celoevropských služeb podporuje 
koordinační přístup Komise založený na 
různých skupinách v rámci spektra UHF, 
který zohledňuje možné vysokofrekvenční 
interference vyskytující se v souvislosti 
s existencí různých typů sítí v rámci 
stejného pásma a stávající povolení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 100
Dragoş Florin David

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. v zájmu dosažení účinnějšího využití 
spektra a usnadnění vzniku inovačních a 
úspěšných vnitrostátních, přeshraničních a 
celoevropských služeb podporuje 
koordinační přístup Komise založený na 
třech různých skupinách v rámci spektra 
UHF, který zohledňuje možné 
vysokofrekvenční interference vyskytující 
se v souvislosti s existencí různých typů 
sítí v rámci stejného pásma a stávající 
povolení; 

17. v zájmu dosažení účinnějšího využití 
spektra a usnadnění vzniku inovačních a 
úspěšných vnitrostátních, přeshraničních a 
celoevropských služeb podporuje 
koordinační přístup Komise založený na 
různých skupinách v rámci spektra UHF, 
který zohledňuje možné vysokofrekvenční 
interference vyskytující se v souvislosti 
s existencí různých typů sítí v rámci 
stejného pásma a stávající povolení; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 101
Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. v zájmu dosažení účinnějšího využití 
spektra a usnadnění vzniku inovačních a 
úspěšných vnitrostátních, přeshraničních a 
celoevropských služeb podporuje 
koordinační přístup Komise založený na 
třech různých skupinách v rámci spektra 
UHF, který zohledňuje možné 
vysokofrekvenční interference vyskytující 
se v souvislosti s existencí různých typů 
sítí v rámci stejného pásma a stávající 
povolení; 

17. v zájmu dosažení účinnějšího využití 
spektra a usnadnění vzniku inovačních a 
úspěšných vnitrostátních, přeshraničních a 
celoevropských služeb podporuje 
koordinační přístup Komise založený na 
různých skupinách v rámci spektra UHF, 
který zohledňuje možné vysokofrekvenční 
interference vyskytující se v souvislosti 
s existencí různých typů sítí v rámci 
stejného pásma a stávající povolení; 

Or. de
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Pozměňovací návrh 102
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. v zájmu dosažení účinnějšího využití 
spektra a usnadnění vzniku inovačních a 
úspěšných vnitrostátních, přeshraničních a 
celoevropských služeb podporuje 
koordinační přístup Komise založený na 
třech různých skupinách v rámci spektra 
UHF, který zohledňuje možné 
vysokofrekvenční interference vyskytující 
se v souvislosti s existencí různých typů 
sítí v rámci stejného pásma a stávající 
povolení;

17. v zájmu dosažení účinnějšího využití 
spektra a usnadnění vzniku inovačních a 
úspěšných vnitrostátních, přeshraničních a 
celoevropských služeb podporuje 
koordinační přístup Komise založený na 
třech různých skupinách v rámci spektra 
UHF, který zohledňuje možné 
vysokofrekvenční interference vyskytující 
se v souvislosti s existencí různých typů 
sítí v rámci stejného pásma, ženevskou 
dohodu ITU z roku 2006 (Regionální 
konference o radiokomunikacích 2006) a 
Světovou radiokomunikační konferenci 
2007 (WRC-07) a stávající povolení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. uznává, že zvýšená účinnost spektra 
v souvislosti s digitálním pozemním 
televizním vysílání by měla umožnit 
opětovné přidělení asi 100 MHz digitální 
dividendy mobilním širokopásmovým a 
dalším službám (např. služby veřejné 
bezpečnosti, RFID, aplikace bezpečnosti 
na silnicích atd.) a při tom by měla zajistit 
další rozkvět vysílacích služeb;

Or. en
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Pozměňovací návrh 104
David Hammerstein

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. naléhá na Komisi, aby prošetřila 
regionální rozměr bezdrátové sítě 
vznikajících technologií a výhody, které by 
měl přinést regionální přístup ke spektru; 

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě žádá Komisi, aby ve 
spolupráci s členskými státy vypracovala 
příslušné technické a socioekonomické 
studie, jež by určily rozsah a vlastnosti 
dílčích pásem, které by bylo možno 
koordinovat či harmonizovat na úrovni 
Společenství;

18. naléhavě žádá Komisi, aby ve 
spolupráci s členskými státy vypracovala 
na základě společné metodiky příslušné 
technické a socioekonomické studie a 
analýzy nákladů a výnosů, jež by určily 
rozsah a vlastnosti takových dílčích pásem, 
které by bylo možno koordinovat či 
harmonizovat na úrovni Společenství; je 
přesvědčen, že Komise by měla zajistit, 
aby členské státy provedly analýzu 
nákladů a výnosů s cílem identifikovat 
pásma, jež by mohla být harmonizována 
pro jasně definované celoevropské služby 
nebo interoperabilní služby na úrovni 
Společenství, a s cílem určit odpovídající 
příděly spektra; vyzývá Komisi, aby 
zajistila, že koordinovaný přístup k využití 
spektra nebude a priori vylučovat žádný 
sektor ani nebude vytvářet překážky pro 
budoucí inovace;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 106
Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě žádá Komisi, aby ve 
spolupráci s členskými státy vypracovala
příslušné technické a socioekonomické 
studie, jež by určily rozsah a vlastnosti 
dílčích pásem, které by bylo možno 
koordinovat či harmonizovat na úrovni 
Společenství;

18. naléhavě žádá Komisi, aby ve 
spolupráci s členskými státy provedla
příslušné technické a socioekonomické 
studie, jež by určily rozsah a vlastnosti 
dílčích pásem, které by bylo možno 
koordinovat či harmonizovat na úrovni 
Společenství; tyto studie by měly zohlednit 
skutečnost, že v důsledku neustále se 
rozvíjejících technických možností není 
dividenda statická a že místo toho by mělo 
budoucí zavedení nových technických 
výdobytků (jako jsou DVB-T2 a MPEG4) 
umožnit z dlouhodobého hlediska rozdělit 
pásmo UHF rovnou měrou mezi rádiové a 
mobilní širokopásmové služby;

Or. de

Pozměňovací návrh 107
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě žádá Komisi, aby ve 
spolupráci s členskými státy vypracovala 
příslušné technické a socioekonomické 
studie, jež by určily rozsah a vlastnosti 
dílčích pásem, které by bylo možno 
koordinovat či harmonizovat na úrovni 
Společenství;

18. naléhavě žádá Komisi, aby ve 
spolupráci s členskými státy vypracovala 
příslušné technické a socioekonomické 
studie, jež by určily rozsah a vlastnosti 
dílčích pásem, které by bylo možno 
koordinovat či harmonizovat na úrovni 
Společenství; tyto studie by měly 
zohlednit, že dividenda není statická, ale 
že technologický vývoj postupuje vpřed, a 
implementace nových technologií by měla 
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z dlouhodobého hlediska povolit 
používání pásma UHF jak pro vysílací, 
tak i pro mobilní širokopásmové služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě žádá Komisi, aby ve 
spolupráci s členskými státy vypracovala 
příslušné technické a socioekonomické 
studie, jež by určily rozsah a vlastnosti 
dílčích pásem, které by bylo možno 
koordinovat či harmonizovat na úrovni 
Společenství;

18. naléhavě žádá Komisi, aby ve 
spolupráci s členskými státy vypracovala 
příslušné technické a socioekonomické 
studie pro společný přístup na úrovni 
Společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. domnívá se, že ačkoli je řízení 
spektra v kompetenci členských států, 
pouze přístup Společenství může zajistit 
účinné využití spektra a maximální 
výhody pro uživatele plynoucí z digitální 
dividendy pro občany Unie; členské státy 
musí zajistit efektivní využití spektra a 
v případě neefektivního využití musí mít 
pravomoc zredukovat nebo stáhnout 
přidělení rádiové frekvence; 

Or. ro
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Pozměňovací návrh 110
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. uznává, že požadavek na minimálně 
harmonizované spektrum pro mobilní 
širokopásmové služby v pásmu UHF je 
alespoň 72 MHz na špici pásma (790–862 
MHz), ale že pod touto úrovní by mělo být 
minimálně na vnitrostátním základě 
zpřístupněno spektrum navíc pro mobilní 
širokopásmové služby, pokud je to možné 
a pokud si to poptávka žádá;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
David Hammerstein

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. žádá Komisi, aby vypracovala studii o 
konfliktech mezi uživateli softwaru 
s otevřeným zdrojovým kódem a 
certifikačními orgány ohledně rádií 
s definovaným softwarem;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. domnívá se, že část 
harmonizovaného spektra na úrovni 
Společenství vyčleněná pro služby první 
pomoci by měla být schopna poskytovat 
přístup k širokopásmovým technologiím 
budoucnosti pro vyhledání a přenos 
informací potřebných pro ochranu 
lidského života prostřednictvím 
efektivnější reakce ze strany služeb první 
pomoci;

Or. ro

Pozměňovací návrh 113
David Hammerstein

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. žádá Komisi, aby navrhla kroky pro 
snížení zákonných povinností v souvislosti 
s poskytováním bezdrátové sítě;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby po vypracování 
těchto studií a konzultacích se Skupinou 
pro politiku rádiového spektra a 
Evropskou konferencí správ pošt a 
telekomunikací a při zohlednění 
národních specifik předložila 

vypouští se
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Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh přijetí opatření na 
vyčlenění a koordinaci společných dílčích 
pásem digitální dividendy na úrovni EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 115
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby po vypracování 
těchto studií a konzultacích se Skupinou 
pro politiku rádiového spektra a Evropskou
konferencí správ pošt a telekomunikací a 
při zohlednění národních specifik 
předložila Evropskému parlamentu a 
Radě legislativní návrh přijetí opatření na 
vyčlenění a koordinaci společných dílčích 
pásem digitální dividendy na úrovni EU;

19. vyzývá Komisi, aby po vypracování 
těchto studií a konzultacích se Skupinou 
pro politiku rádiového spektra a Evropskou 
konferencí správ pošt a telekomunikací a 
při zohlednění národních specifik 
předložila návrh strategie Společenství pro 
užší koordinaci používání digitální 
dividendy v souladu s plány frekvencí 
schválenými na mezinárodní úrovni; tento 
návrh by měl být slučitelný s konečnými 
ustanoveními legislativního souboru o 
novém regulačním rámci pro 
komunikace;

Or. ro

Pozměňovací návrh 116
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby po vypracování 
těchto studií a konzultacích se Skupinou 
pro politiku rádiového spektra a Evropskou 
konferencí správ pošt a telekomunikací a 
při zohlednění národních specifik 

19. vyzývá Komisi, aby po vypracování 
těchto studií a konzultacích se Skupinou 
pro politiku rádiového spektra a Evropskou 
konferencí správ pošt a telekomunikací a 
při zohlednění národních specifik 
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předložila Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh přijetí opatření na 
vyčlenění a koordinaci společných dílčích 
pásem digitální dividendy na úrovni EU;

předložila Evropskému parlamentu a Radě 
návrh lepší koordinace využití digitální 
dividendy na úrovni Společenství 
v souladu s plány frekvencí schválenými 
na mezinárodní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby po vypracování 
těchto studií a konzultacích se Skupinou 
pro politiku rádiového spektra a Evropskou 
konferencí správ pošt a telekomunikací a 
při zohlednění národních specifik 
předložila Evropskému parlamentu a 
Radě legislativní návrh přijetí opatření na 
vyčlenění a koordinaci společných dílčích 
pásem digitální dividendy na úrovni EU;

19. vyzývá Komisi, aby po vypracování 
těchto studií a konzultacích se Skupinou 
pro politiku rádiového spektra a Evropskou 
konferencí správ pošt a telekomunikací a 
při zohlednění národních specifik 
předložila návrh lepší koordinace využití 
digitální dividendy na úrovni Společenství 
v souladu s plány frekvencí schválenými 
na mezinárodní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby po vypracování 
těchto studií a konzultacích se Skupinou 
pro politiku rádiového spektra a Evropskou 
konferencí správ pošt a telekomunikací a 
při zohlednění národních specifik 
předložila Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh přijetí opatření na 
vyčlenění a koordinaci společných dílčích 

19. vyzývá Komisi, aby po konzultacích se 
Skupinou pro politiku rádiového spektra a 
Evropskou konferencí správ pošt a 
telekomunikací a při zohlednění národních 
specifik předložila Evropskému parlamentu 
a Radě dokončené studie s cílem 
efektivnější koordinace využití digitální 
dividendy na úrovni EU;
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pásem digitální dividendy na úrovni EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 119
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby po vypracování 
těchto studií a konzultacích se Skupinou 
pro politiku rádiového spektra a Evropskou 
konferencí správ pošt a telekomunikací a 
při zohlednění národních specifik 
předložila Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh přijetí opatření na 
vyčlenění a koordinaci společných dílčích 
pásem digitální dividendy na úrovni EU;

19. vyzývá Komisi, aby po vypracování 
těchto studií a konzultacích se Skupinou 
pro politiku rádiového spektra a Evropskou 
konferencí správ pošt a telekomunikací a 
při zohlednění národních specifik 
předložila Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh přijetí nezávazných
opatření na harmonizaci a koordinaci 
společných dílčích pásem digitální 
dividendy na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby po vypracování 
těchto studií a konzultacích se Skupinou 
pro politiku rádiového spektra a Evropskou 
konferencí správ pošt a telekomunikací a 
při zohlednění národních specifik 
předložila Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh přijetí opatření na 
vyčlenění a koordinaci společných dílčích 
pásem digitální dividendy na úrovni EU;

19. vyzývá Komisi, aby po vypracování 
těchto studií a konzultacích se Skupinou 
pro politiku rádiového spektra a Evropskou
konferencí správ pošt a telekomunikací a 
při zohlednění národních specifik 
předložila Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh přijetí závazných
opatření na vyčlenění a koordinaci 
společných dílčích pásem digitální 
dividendy na úrovni EU; zdůrazňuje, že 
jedno dílčí pásmo pro mobilní 
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širokopásmové služby by mělo být 
naplánováno jako výchozí bod od 790 do 
862 MHz;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Werner Langen

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby po vypracování 
těchto studií a konzultacích se Skupinou 
pro politiku rádiového spektra a Evropskou 
konferencí správ pošt a telekomunikací a 
při zohlednění národních specifik 
předložila Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh přijetí opatření na 
vyčlenění a koordinaci společných dílčích 
pásem digitální dividendy na úrovni EU;

19. vyzývá Komisi, aby po vypracování 
těchto studií a konzultacích se Skupinou 
pro politiku rádiového spektra a Evropskou 
konferencí správ pošt a telekomunikací a 
při zohlednění národních specifik 
předložila Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh přijetí opatření na 
vyčlenění a koordinaci společných dílčích 
pásem digitální dividendy na úrovni EU, 
vhodných pro mobilní širokopásmové 
služby; první dílčí pásmo by mělo být 
naplánováno pro rozsah 790–862 MHz, 
který by měl být rozšířen, jakmile budou 
uvolněny další frekvence s cílem 
dosáhnout dlouhodobého cíle rovného 
rozdělení spektra mezi rádiovými a 
mobilními širokopásmovými službami;

Or. de

Pozměňovací návrh 122
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. je přesvědčen, že seskupování 
v rámci pásma UHF by se mělo opírat o 
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implozní metodu podle specifik 
vnitrostátních trhů a že by při tom mělo 
být zajištěno, že harmonizace na úrovni 
Společenství bude probíhat všude tam, kde 
vznikne jasná přidaná hodnota;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Nikolaos Vakalis

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. naléhavě žádá Komisi, aby s cílem 
předcházet narušením fungování 
telekomunikačních aplikací usilovala o 
spolupráci se sousedními zeměmi 27 
členských států EU, aby přijaly podobné 
frekvenční mapy nebo aby přidělování 
svých frekvencí koordinovaly s EU;

Or. el
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