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Pozměňovací návrh 1
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Právní východisko 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na doporučení Komise o 
zpracovávání informací o místě volajícího 
v elektronických komunikačních sítích 
pro účely rozšíření místních služeb 
tísňového volání 

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Sylvana Rapti, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Heide Rühle

Návrh usnesení
Právní východisko 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na Úmluvu OSN o právech 
osob se zdravotním postižením, kterou EU 
ratifikovala dne 23. prosince 2010

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Sylvana Rapti, Heide Rühle

Návrh usnesení
Právní východisko 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na Listinu základních práv 
Evropské unie, zejména na článek 2 
(Právo na život), článek 3 (Právo na 
nedotknutelnost lidské osobnosti), článek 
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6 (Právo na svobodu a bezpečnost), článek 
26 (Začlenění osob se zdravotním 
postižením) a článek 35 (Ochrana zdraví)

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že musí být 
věnována zvláštní pozornost tomu, aby 
zranitelné skupiny nezůstávaly pozadu, a 
vzhledem k tomu, že by měla být vždy 
přijímána zvláštní účinná opatření 
v zájmu zajištění jejich sociálního 
začlenění a jejich přístupu ke službám na 
stejné úrovni jako u všech ostatních 
občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že rozvíjející se 
technologie, zejména pak dostupné 
mobilní telefonní sítě, nyní poskytují 
většině občanů přístup k základním 
telekomunikačním službám;

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že univerzální 
služba by měla všem občanům poskytovat 
přístup k službám, které jsou zásadní pro 
začlenění do společnosti, a to v případě, že 
samotné tržní síly toho nejsou schopny;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že základní 
širokopásmové pokrytí 100 % občanů do 
roku 2013 je jedním z klíčových 
výkonnostních cílů digitální agendy;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že přezkum 
směrnice o univerzální službě a o 
uživatelských právech v roce 2009 
konkrétně vyloučila změny v režimu 
univerzální služby s ohledem na to, že 
členské státy přijímaly cíle digitální 
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agendy pro širokopásmové pokrytí;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že zatím není možné 
posoudit provádění revidované směrnice o 
univerzální službě kvůli tomu, že lhůta pro 
její provedení do vnitrostátního práva trvá 
do dne 25. května 2011 a tříletá lhůta, která 
musí uplynout před hodnocením, právě 
začala;

C. vzhledem k tomu, že zatím není možné 
posoudit výhody vyplývající z provádění 
reforem uživatelských práv v rámci 
revidované směrnice o univerzální službě
a uživatelských právech kvůli tomu, že 
lhůta pro její provedení do vnitrostátního 
práva trvá do dne 25. května 2011 a tříletá 
lhůta, která musí uplynout před 
hodnocením správného a komplexního 
provedení všech ustanovení směrnice, 
právě začala;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že jednotný trh nelze 
nikdy skutečně považovat za dokončený a 
vždy by měl být znovu posuzován na 
základě sociálních potřeb a 
technologického vývoje, záruky sociální 
ochrany, hospodářský vývoj a růst by měly 
být vždy zabezpečeny, aby se zajistilo, že 
jednotný trh přináší občanům hmatatelné 
přínosy;

E. vzhledem k tomu, že jednotný trh nelze 
nikdy skutečně považovat za dokončený a 
měl by být trvale upravován s ohledem na 
vyvíjející se sociální potřeby, na přijetí 
základní záchranné sítě zajišťující 
sociální ochranu, na technologický 
pokrok a na vznik nových inovativních 
řešení, vzhledem k tomu, že další opatření 
na podporu růstu a vytváření pracovních 
míst jsou klíčem k zajištění toho, že 
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jednotný trh přináší občanům hmatatelné 
přínosy;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že jednotný trh nelze 
nikdy skutečně považovat za dokončený a 
vždy by měl být znovu posuzován na 
základě sociálních potřeb a 
technologického vývoje, záruky sociální 
ochrany, hospodářský vývoj a růst by měly 
být vždy zabezpečeny, aby se zajistilo, že 
jednotný trh přináší občanům hmatatelné 
přínosy;

E. vzhledem k tomu, že jednotný trh nelze 
nikdy skutečně považovat za dokončený a 
vždy by měl být znovu posuzován na 
základě sociálních potřeb a 
technologického vývoje, záruky sociální 
ochrany, hospodářský vývoj a růst by měly 
být vždy zabezpečeny, aby se zajistilo, že 
jednotný trh přináší občanům hmatatelné 
přínosy, a měl by se umožnit a 
bezodkladně realizovat jednotný digitální 
trh, včetně elektronických komunikací, 
v zájmu dosažení výhod pro evropské 
občany, spotřebitele a podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Sylvana Rapti, Heide Rühle, Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že snaha o pokrok je 
hnací silou a nástrojem pro naplnění vize a 
cílů stanovených evropskými tvůrci 
právních předpisů; vzhledem k tomu, že 
návrhy týkající se nových právních 
předpisů nebo změn právních předpisů 
musí zohlednit konkrétní zkušenosti a 

F. vzhledem k tomu, že snaha o pokrok je 
hnací silou a nástrojem pro naplnění vize a 
cílů stanovených evropskými tvůrci 
právních předpisů; vzhledem k tomu, že 
návrhy týkající se nových právních 
předpisů nebo změn právních předpisů 
musí zohlednit konkrétní zkušenosti a 
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možnosti uplatňování; vzhledem k tomu, 
že úpravy právních předpisů se musí těšit 
jasné politické podpoře, která bude navíc 
podložena objektivním hodnocením 
nákladů a přínosů, což představuje 
rozhodující faktor;

možnosti uplatňování; vzhledem k tomu, 
že úpravy právních předpisů se musí těšit 
jasné politické podpoře, která bude navíc 
podložena objektivním socioekonomickým 
hodnocením, což představuje rozhodující 
faktor;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud, George Lyon

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že jediným číslem,
které může být ve všech členských státech 
používáno pro kontaktování tísňových 
služeb je evropská linka tísňového 
volání 112;

G. vzhledem k tomu, že evropská linka 
tísňového volání 112, která byla vytvořena 
v roce 1991 rozhodnutím Rady, aby 
občanům umožnila přístup ke všem 
tísňovým službám (hasiči, policie a 
záchranná služba), je jediným číslem 
tísňového volání, které je dostupné ve 
všech členských státech Evropské unie, a 
vzhledem k tomu, že převážná většina 
Evropanů si tento fakt stále neuvědomuje, 
přičemž od roku 2000 nebyl v tomto 
smyslu zaznamenán žádný pokrok;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Sylvana Rapti, Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že jediným číslem, 
které může být ve všech členských státech 
používáno pro kontaktování tísňových 
služeb je evropská linka tísňového 

G. vzhledem k tomu, že jediným číslem, 
které může být ve všech členských státech 
používáno pro kontaktování všech
tísňových služeb je evropská linka 
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volání 112; tísňového volání 112;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že „písemné 
prohlášení č. 100/2007 o včasném 
varování občanů při závažných 
mimořádných událostech“ bylo 
podepsáno 432 poslanci Evropského 
parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud, George Lyon

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že je neustále nutno 
hodnotit a zajišťovat kvalitu služeb, když 
vytáčíme číslo 112, a to jak z hlediska 
telekomunikačního, tak z hlediska 
koordinace tísňových služeb, a vzhledem k 
tomu, že stále ještě nebylo provedeno 
komplexní a detailní zhodnocení 
skutečného stavu zavádění služby čísla 
112 v EU na základě zkušeností občanů, 
zejména s ohledem na dostupnost, 
interoperabilitu a čas provedení zásahu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Sylvana Rapti, Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že kvalita služeb 
dostupných občanům prostřednictvím 
čísla 112 záleží na mnoha činitelích a 
obsahuje důležité složky nesouvisející 
s telekomunikačním aspektem a vztahující 
se k poskytovaným tísňovým službám;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že některé nedávné 
katastrofy prokázaly, že včasné varování a
upozornění občanů v případě 
bezprostředně hrozících nebo šířících se 
závažných mimořádných událostí a 
katastrof je nezbytné s cílem snížit utrpení 
a ztráty na životech;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Sylvana Rapti, Heide Rühle, Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že některé nedávné 
katastrofy prokázaly, že včasné varování a 
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upozornění občanů v případě 
bezprostředně hrozících nebo šířících se 
závažných mimořádných událostí a 
katastrof je nezbytné s cílem snížit utrpení 
a ztráty na životech;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje význam povinností 
univerzální služby jakožto záchranné sítě 
pro sociální začlenění v situacích, kdy 
samotné tržní síly nedokáží občanům a 
podnikům zajistit základní služby;

1. zdůrazňuje význam povinností 
univerzální služby jakožto základního 
práva a konkrétněji jakožto záchranné sítě 
pro sociální začlenění v situacích, kdy 
samotné tržní síly nedokáží občanům a 
podnikům zajistit základní služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje význam povinností 
univerzální služby jakožto záchranné sítě 
pro sociální začlenění v situacích, kdy 
samotné tržní síly nedokáží občanům a 
podnikům zajistit základní služby;

1. domnívá se, že stávající právní předpisy 
EU o univerzální službě, jako součásti 
směrnice o univerzální službě a 
uživatelských právech, již nejsou vhodná 
pro současné technologie a pro požadavky 
občanů; domnívá se, že je nezbytné 
provést rozsáhlou reformu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. odporuje pravidelné opakování 
hodnocení přístupu EU k povinnostem 
univerzální služby s ohledem na sociální, 
hospodářské a technologické vývojové 
trendy, aby bylo možné určit vhodné 
definice, které odráží vyvíjející se potřeby 
a zlepšují kvalitu služeb, a zavést tyto 
definice do daného předpisu;

2. podporuje pravidelné opakování 
hodnocení přístupu EU k povinnostem 
univerzální služby s ohledem na sociální, 
hospodářské a technologické vývojové 
trendy, aby bylo možné určit vhodné 
definice, které odráží vyvíjející se skutečné
potřeby a zlepšují kvalitu služeb, a zavést 
tyto definice do daného předpisu;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje cíle digitální agendy 
zaměřené na širokopásmové připojení pro 
všechny a je přesvědčen, že univerzální 
přístup k širokopásmovému připojení 
pomáhá občanům a podnikům plně využít 
přínosy jednotného digitálního trhu, 
zejména zlepšováním sociálního začlenění, 
vytvářením nových příležitostí pro sociálně 
a environmentálně inovativní podniky, což 
podporuje tvorbu pracovních míst, růst a 
vytváří více příležitostí k přeshraničnímu 
obchodu;

4. podporuje cíle digitální agendy 
zaměřené na širokopásmové připojení pro 
všechny a je přesvědčen, že univerzální 
přístup k širokopásmovému připojení 
pomáhá občanům a podnikům plně využít 
přínosy jednotného digitálního trhu, 
zejména zlepšováním sociálního začlenění, 
vytvářením nových příležitostí pro sociálně 
a environmentálně inovativní podniky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von 
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Thun und Hohenstein, Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. podporuje cíle digitální agendy 
zaměřené na širokopásmové připojení pro 
všechny a je přesvědčen, že univerzální 
přístup k širokopásmovému připojení 
pomáhá občanům a podnikům plně využít 
přínosy jednotného digitálního trhu, 
zejména zlepšováním sociálního začlenění, 
vytvářením nových příležitostí pro sociálně 
a environmentálně inovativní podniky, což 
podporuje tvorbu pracovních míst, růst a 
vytváří více příležitostí k přeshraničnímu 
obchodu;

4. podporuje cíle digitální agendy 
zaměřené na širokopásmové připojení pro 
všechny a je přesvědčen, že univerzální 
přístup k širokopásmovému připojení 
pomáhá občanům a podnikům plně využít 
přínosy jednotného digitálního trhu, 
zejména zlepšováním sociálního začlenění, 
vytvářením nových příležitostí pro sociálně 
a environmentálně inovativní podniky, což 
podporuje tvorbu pracovních míst, růst a 
vytváří více příležitostí k přeshraničnímu 
obchodu; v tomto smyslu podporuje šíření 
digitální gramotnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. žádá Komisi, aby poskytla vyšší 
finanční podporu pro místní projekty 
zajišťující přístup v digitální oblasti a dále 
pro všechny subjekty, které ve veřejných 
budovách zajišťují možnost připojení ve 
formě bezplatného přístupu na internet, 
čímž napomáhají zajistit přístup
k technologickým nástrojům pro 
znevýhodněné občany;

Or. hu
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Pozměňovací návrh 26
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. uvědomuje si, že rozvoj online služeb, 
které navyšují poptávku, a tím i zvyšují 
zapojení dříve marginalizovaných občanů, 
mimo jiné co se týče nových služeb 
v oblasti vzdělávání, elektronického 
zdravotnictví a elektronické správy, 
zároveň přispívá k dosahování cílů 
digitální agendy;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že spojení politik a 
technologií může na straně podniků a 
veřejných orgánů podpořit rozvoj nových 
online služeb a aplikací, může být hnací 
silou poptávky po rychlejším připojení 
k internetu, což zvýší ziskovost investic do 
otevřených širokopásmových sítí, a tím 
podpoří partnerství veřejného a 
soukromého sektoru;

5. zdůrazňuje, že spojení politik a 
technologií (jako jsou drátové, kabelové, 
optické, mobilní a satelitní sítě) může na 
straně podniků a veřejných orgánů podpořit 
rozvoj nových online služeb a aplikací, 
jako jsou elektronická správa, 
elektronické zdravotnictví a elektronické 
vzdělávání, může být hnací silou poptávky 
po rychlejším připojení k internetu, což 
zvýší ziskovost investic do otevřených 
širokopásmových sítí, a tím podpoří 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru;

Or. en
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Pozměňovací návrh 28
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje význam pravidel EU pro 
zadávání veřejných zakázek a v rámci 
rozsáhlého přezkumu těchto pravidel 
považuje za naprosto nezbytné, aby jak 
místní, tak regionální orgány měly 
prospěch z opatření, která podporují jejich 
účast na investicích do komunikačních 
technologií a na zadávání veřejných 
zakázek v předobchodní fázi (jako nástroj 
pro uplatnění výhod výzkumu na trhu), a 
dále považuje za nezbytné, aby bylo více 
používáno elektronické zadávání 
veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje význam pravidel EU pro 
zadávání veřejných zakázek a v rámci 
jejich reformy považuje za naprosto 
nezbytné, aby jak místní, tak regionální 
orgány měly možnost podílet se na 
investicích do komunikačních technologií, 
aby byla podpořena oblast zadávání 
veřejných zakázek v předobchodní fázi v 
zájmu podpory výhod výzkumu na trhu, a 
dále považuje za nezbytné, aby bylo 
zavedeno elektronické zadávání veřejných 
zakázek;

Or. en



PE462.898v01-00 16/42 AM\865044CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 30
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá k účinnému provedení 
telekomunikačního rámce, zejména jeho 
ustanovení o síťové neutralitě, tak aby 
koncoví uživatelé měli přístup ke službám 
a k obsahům a mohli na internetu 
spouštět aplikace dle své volby;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Antonyia Parvanova

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že univerzální služba není 
správnou či klíčovou hybnou silou pro 
dosažení cíle „širokopásmového připojení 
pro všechny“ vzhledem k požadovaným 
vysokým investičním nákladům, aniž by 
nutně musela spotřebitelům poskytovat 
výrazně lepší služby;

6. zdůrazňuje, že univerzální služba není 
jedinou či klíčovou hybnou silou pro 
dosažení cíle „širokopásmového připojení 
pro všechny“ vzhledem k požadovaným 
vysokým investičním nákladům, aniž by 
nutně musela spotřebitelům poskytovat 
výrazně lepší služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že univerzální služba není 
správnou či klíčovou hybnou silou pro 
dosažení cíle „širokopásmového připojení 
pro všechny“ vzhledem k požadovaným 
vysokým investičním nákladům, aniž by 
nutně musela spotřebitelům poskytovat 
výrazně lepší služby;

6. zdůrazňuje, že univerzální služba není 
klíčovou hybnou silou pro dosažení cíle 
„širokopásmového připojení pro všechny“, 
poznamenává však, že je třeba 
přezkoumat rozsah univerzálních služeb, 
pokud nebude do roku 2013 poskytován 
přístup k základnímu širokopásmovému 
připojení 100 % občanů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že univerzální služba není 
správnou či klíčovou hybnou silou pro 
dosažení cíle „širokopásmového připojení 
pro všechny“ vzhledem k požadovaným 
vysokým investičním nákladům, aniž by 
nutně musela spotřebitelům poskytovat 
výrazně lepší služby;

6. zdůrazňuje, že univerzální služba není 
jedinou hybnou silou pro dosažení cíle 
„širokopásmového připojení pro všechny“ 
vzhledem k požadovaným vysokým 
investičním nákladům, zdůrazňuje 
nedostatečnou výši poskytovaných 
prostředků, a proto jí není umožněno 
spotřebitelům poskytovat výrazně lepší 
služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že univerzální služba není 
správnou či klíčovou hybnou silou pro 

6. zdůrazňuje, že univerzální služba není 
správnou či klíčovou hybnou silou pro 
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dosažení cíle „širokopásmového připojení 
pro všechny“ vzhledem k požadovaným 
vysokým investičním nákladům, aniž by 
nutně musela spotřebitelům poskytovat 
výrazně lepší služby;

dosažení cíle „širokopásmového připojení 
pro všechny“ vzhledem k požadovaným 
vysokým investičním nákladům, aniž by 
nutně musela spotřebitelům poskytovat 
výrazně lepší služby, a že vyššího procenta 
dostupné vysokorychlostní širokopásmové 
infrastruktury bude nejlépe dosaženo 
prostřednictvím rozvoje trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Lara Comi

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že univerzální služba není 
správnou či klíčovou hybnou silou pro 
dosažení cíle „širokopásmového připojení 
pro všechny“ vzhledem k požadovaným 
vysokým investičním nákladům, aniž by 
nutně musela spotřebitelům poskytovat 
výrazně lepší služby;

6. zdůrazňuje, že univerzální služba není 
správnou či klíčovou hybnou silou pro 
dosažení cíle „širokopásmového připojení 
pro všechny“ vzhledem k požadovaným 
vysokým investičním nákladům, aniž by 
nutně musela spotřebitelům poskytovat 
výrazně lepší služby, a že vyššího procenta 
dostupné vysokorychlostní širokopásmové 
infrastruktury bude nejlépe dosaženo 
prostřednictvím rozvoje trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Lara Comi

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že povinnosti univerzální 
služby by se případně mohly stát 
dodatečnou pobídkou pro rozvoj 
širokopásmového připojení;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 37
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že povinnosti univerzální 
služby by se případně mohly stát 
dodatečnou pobídkou pro rozvoj 
širokopásmového připojení;

7. domnívá se, že zavedení povinné 
dostupnosti širokopásmového připojení 
nebude automaticky znamenat zavádění 
nových služeb; vyzývá proto Komisi a 
členské státy, aby posílily opatření na 
podporu poptávky a zavádění nových 
služeb, spíše než aby pouze zajišťovaly 
připojení; domnívá se dále, že povinnosti 
univerzální služby by se případně mohly
stát dodatečnou pobídkou pro rozvoj 
širokopásmového připojení, ale že by cílů 
univerzálního širokopásmové připojení 
měly dosáhnout vhodně navržené 
vnitrostátní programy;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že povinnosti univerzální 
služby by se případně mohly stát 
dodatečnou pobídkou pro rozvoj 
širokopásmového připojení;

7. domnívá se, že povinnosti univerzální 
služby by se případně mohly stát 
dodatečnou pobídkou pro rozvoj 
širokopásmového připojení, ideálně jako 
střednědobý cíl;

Or. en



PE462.898v01-00 20/42 AM\865044CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 39
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že účinná politika 
rádiového spektra, která umožní
harmonizované využití „digitální 
dividendy“, a nařízení podporující 
investice jsou také významným nástrojem 
pro navýšení úrovně širokopásmového 
pokrytí.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Lara Comi

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že účinná politika 
rádiového spektra, která umožní 
harmonizované využití „digitální 
dividendy“, a nařízení podporující 
investice jsou také významným nástrojem 
pro navýšení úrovně širokopásmového 
pokrytí;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Lara Comi

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje, že co se týče financování v 
oblastech, kde zavádění širokopásmového 
připojení není komerčně životaschopné, 
měla by být upřednostňována možnost 
financování z evropských nebo 
vnitrostátních veřejných prostředků, např. 
z evropských strukturálních fondů nebo 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby dokončila 
probíhající posouzení dopadů a poskytla 
tvůrcům právních předpisů spolehlivé 
údaje o stávajícím zavádění, očekávané 
poptávce a zdokonalování povinností 
univerzální služby prostřednictvím 
širokopásmového připojení a na závěr, aby 
dokončila analýzu balíčku financování, 
který bude pro členské státy, spotřebitele a 
podniky nejúčinnější, aby bylo možné 
rozšiřovat povinnosti univerzální služby;

8. domnívá se, že předčasné zavedení 
povinnosti univerzálního 
širokopásmového připojení by spíše 
podrylo dobrovolné snahy podniků; 
v souladu s tím vyzývá Komisi, aby 
dokončila probíhající posouzení dopadů a 
poskytla tvůrcům právních předpisů 
spolehlivé údaje o stávajícím zavádění, 
očekávané poptávce a zdokonalování 
povinností univerzální služby 
prostřednictvím širokopásmového 
připojení a na závěr, aby dokončila analýzu 
balíčku financování, který bude pro 
členské státy, spotřebitele a podniky 
nejúčinnější, aby bylo možné rozšiřovat 
povinnosti univerzální služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Lara Comi
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby dokončila 
probíhající posouzení dopadů a poskytla 
tvůrcům právních předpisů spolehlivé 
údaje o stávajícím zavádění, očekávané 
poptávce a zdokonalování povinností 
univerzální služby prostřednictvím 
širokopásmového připojení a na závěr, aby 
dokončila analýzu balíčku financování,
který bude pro členské státy, spotřebitele a 
podniky nejúčinnější, aby bylo možné 
rozšiřovat povinnosti univerzální služby;

8. vyzývá Komisi, aby dokončila 
probíhající posouzení dopadů a poskytla 
tvůrcům právních předpisů spolehlivé 
údaje o stávajícím zavádění, očekávané 
poptávce a zdokonalování povinností 
univerzální služby prostřednictvím 
širokopásmového připojení a na závěr, aby 
dokončila analýzu mechanismu 
financování, který bude nejúčinnější, aby 
bylo možné vyvarovat se neúčinných 
nákladů a nadbytečného zatížení 
průmyslových subjektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že příští 
generace širokopásmových sítí bude 
zaváděna tak, aby chránila otevřený a 
nezávislý charakter internetu a aby 
předcházela svévolné diskriminaci 
koncových uživatelů v jejich možnosti 
připojit se ke službám a obsahu a spouštět 
na internetu aplikace dle vlastního 
výběru;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Malcolm Harbour
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby souběžně a ve 
spolupráci s vnitrostátními regulačními 
orgány pečlivě monitorovala trhy, aby se 
zajistilo, že ty členské státy, které jsou již 
schopny nebo si přejí plnit povinnosti 
univerzální služby v celém rozsahu 
širokopásmových technologií a rychlostí 
širokopásmového připojení, tak mohly
činit, aniž by tím způsobovaly narušení 
trhu;

9. vyzývá Komisi, aby souběžně a ve 
spolupráci s vnitrostátními regulačními 
orgány pečlivě monitorovala trhy, aby se 
zajistilo, že ty členské státy, které jsou již 
schopny nebo si přejí plnit povinnosti 
univerzální služby v celém rozsahu 
širokopásmových technologií a rychlostí 
širokopásmového připojení, tak mohly
činit, aniž by tím způsobovaly narušení 
trhu, a aby tak mohly činit pouze v 
případech jednoznačného selhání trhu, 
aby nebrzdily soukromé investice do sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
s přispěním vnitrostátních regulačních 
orgánů přešetřily možnosti rovného 
uplatňování povinností veřejné služby, což 
by zaručilo přístupnost pro zranitelné 
skupiny, a to nejen představením 
zvláštních koncových zařízení a sazeb, ale 
také prostřednictvím dostupnosti 
odpovídajících informací a skutečnou 
možností volby spotřebitelů, pokud jde o 
dostupné služby a poprodejní služby;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
s přispěním vnitrostátních regulačních 
orgánů přešetřily možnosti rovného 
uplatňování povinností veřejné služby, což 
by zaručilo přístupnost pro zranitelné 
skupiny, a to nejen představením 
zvláštních koncových zařízení a cenově 
dostupných sazeb, ale také prostřednictvím 
dostupnosti odpovídajících informací a 
skutečnou možností volby spotřebitelů, 
pokud jde o dostupné služby a poprodejní 
služby;

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
s přispěním vnitrostátních regulačních 
orgánů přešetřily možnosti rovného 
uplatňování povinností veřejné služby, což 
by zaručilo přístupnost pro zranitelné 
skupiny, a to nejen představením 
zvláštních koncových zařízení a sazeb, ale 
také prostřednictvím dostupnosti
odpovídajících informací a skutečnou 
možností volby spotřebitelů, pokud jde o 
dostupné služby a poprodejní služby;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby po 
konzultaci s vnitrostátními regulačními 
orgány přešetřily možnosti rovného 
uplatňování ustanovení o uživatelských 
právech v upravené směrnici, což by 
podporovalo přístupnost pro zranitelné 
skupiny, a to nejen představením 
zvláštních koncových zařízení a sazeb, ale 
také prostřednictvím dostupnosti 
odpovídajících informací a skutečnou 
možností volby spotřebitelů, pokud jde o 
dostupné služby a poprodejní služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. domnívá se však, že základní 
ustanovení o financování univerzální 
služby, které zajistí, že bude spravována 
nediskriminačně a transparentně, by mělo 
v právních předpisech EU zůstat 
zachováno a že by mělo být rozšířeno, tak 
aby se vztahovalo i na povinnosti týkající 
se datových a hlasových služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Louis Grech
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Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že linka 112 může přispět 
k záchraně života a zvyšuje ochranu 
občanů EU;

12. zdůrazňuje, že linka 112 může přispět 
k záchraně života a zvyšuje ochranu 
občanů EU, protože slouží jako významný 
podpůrný systém pro občany a spotřebitele 
žijící v rámci jednotného trhu; domnívá 
se, že Komise by měla zajistit, aby k této 
službě měly přístup všechny články 
společnosti, včetně osob se zdravotním 
postižením (poškození sluchu, vady řeči 
atd.) a dalších zranitelných skupin;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že linka 112 může přispět 
k záchraně života a zvyšuje ochranu 
občanů EU;

12. zdůrazňuje, že linka 112 může přispět 
k záchraně života a zvyšuje ochranu 
občanů EU; zdůrazňuje význam, jež má 
zajištění hladkého fungování čísla 112 
v celé Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že linka 112 může přispět 
k záchraně života a zvyšuje ochranu 

12. zdůrazňuje, že evropská linka 
tísňového volání 112 může přispět 
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občanů EU; k záchraně života a zvyšuje ochranu 
občanů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. lituje však, že evropská linka tísňového 
volání 112 zdaleka nevyužívá svého plného 
potenciálu; v důsledku toho se domnívá, že 
je stále potřebné podniknout základní 
kroky s ohledem na její uznání mezi 
občany, přičemž je třeba zohlednit další 
otázky týkající se technologie a lepší 
koordinace;

13. lituje, že evropská linka tísňového 
volání 112 zdaleka nevyužívá svého plného 
potenciálu; v důsledku toho se domnívá, že 
je stále potřebné podniknout základní 
kroky s ohledem na její uznání mezi 
občany, přičemž je třeba zohlednit další 
otázky týkající se technologie a lepší 
koordinace;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. lituje však, že evropská linka tísňového 
volání 112 zdaleka nevyužívá svého 
plného potenciálu; v důsledku toho se 
domnívá, že je stále potřebné podniknout 
základní kroky s ohledem na její uznání 
mezi občany, přičemž je třeba zohlednit 
další otázky týkající se technologie a lepší 
koordinace;

13. lituje však, že linka 112 zdaleka 
nevyužívá svého plného potenciálu; 
v důsledku toho se domnívá, že je stále 
potřebné podniknout základní kroky 
s ohledem na její uznání mezi občany, 
přičemž je třeba zohlednit další otázky 
týkající se technologie a lepší koordinace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 54
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě vyzývá Evropskou komisi,
aby s podporou členských států společně 
posílily své úsilí, pokud jde o zvyšování 
informovanosti veřejnosti o existenci a 
používání linky 112;

14. naléhavě vyzývá Evropskou komisi a 
členské státy, aby společně posílily své 
úsilí, pokud jde o zvyšování 
informovanosti veřejnosti o existenci a 
používání linky 112;

Or. hu

Pozměňovací návrh 55
Louis Grech

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě vyzývá Evropskou komisi,
aby s podporou členských států společně 
posílily své úsilí, pokud jde o zvyšování 
informovanosti veřejnosti o existenci a 
používání linky 112;

14. naléhavě vyzývá Evropskou komisi, 
aby s podporou členských států společně 
posílily své úsilí, pokud jde o zvyšování 
informovanosti veřejnosti o existenci a 
používání linky 112, konkrétně 
prostřednictvím cílené a dalekosáhlé 
komunikační strategie, která se zaměřuje 
na obavy a otázky, které občané mají 
v souvislosti s fungováním systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá členské státy, aby využívaly 
nejlepší místa pro šíření informací o lince 
tísňového volání 112, zejména školy, 
jejichž prostřednictvím lze oslovit velké 
množství domácností, letiště a vlaková 
nádraží, linka 112 je totiž obzvláště 
užitečná pro cestující, a informační 
portály vnitrostátních tísňových služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. vyzývá členské státy, aby využívaly 
nejlepší místa pro šíření informací o lince 
tísňového volání 112, jejichž 
prostřednictvím lze oslovit velké množství 
domácností, zejména lékařské ordinace a 
lékárny, školy, nemocnice a kliniky, letiště 
a vlaková nádraží, linka 112 je totiž 
obzvláště užitečná pro cestující, a 
informační portály vnitrostátních 
tísňových služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 14 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14c. poznamenává však, že v členských 



AM\865044CS.doc 29/42 PE462.898v01-00

CS

státech existují tradiční čísla tísňového 
volání, a zdůrazňuje, že je nezbytné, aby 
nebylo narušováno povědomí o tom, jaké 
číslo vytočit, nebo aby v tom nebyl 
vytvářen zmatek;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
přesnost a spolehlivost informací o místě 
volajícího na základě nových předpisů EU 
v oblasti telekomunikací a modernizovaly 
svou technologii s konečným cílem 
automatické lokalizace;

15. lituje toho, že členské státy zatím 
nezajistily poskytování včasných, 
přesných a spolehlivých informací o místě 
pro službu linky 112 s přihlédnutím 
k tomu, že informace o místě volajícího by 
měly být dostupné do několika sekund, 
aby dispečeři a jednotky prvního zásahu 
měli tyto cenné informace k dispozici;
vyzývá proto členské státy, aby zlepšily 
přesnost a spolehlivost informací o místě 
volajícího na základě nových předpisů EU 
v oblasti telekomunikací a modernizovaly 
svou technologii s konečným cílem 
automatické a včasné lokalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud, George Lyon

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy, aby zlepšily
přesnost a spolehlivost informací o místě 
volajícího na základě nových předpisů EU 

15. vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci 
s členskými státy podstatně zlepšila
přesnost a spolehlivost informací o místě 
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v oblasti telekomunikací a modernizovaly 
svou technologii s konečným cílem 
automatické lokalizace;

volajícího na základě nových předpisů EU 
v oblasti telekomunikací a modernizovaly 
svou technologii s konečným cílem 
automatické lokalizace pro všechna volání 
na číslo 112 během několika sekund, aby 
dispečerům byly poskytovány přesné a 
spolehlivé informace, a jejich služby proto 
měly pro občany smysl;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
přesnost a spolehlivost informací o místě 
volajícího na základě nových předpisů EU 
v oblasti telekomunikací a modernizovaly 
svou technologii s konečným cílem
automatické lokalizace;

15. vyzývá členské státy, aby zlepšily 
přesnost a spolehlivost informací o místě 
volajícího na základě nových předpisů EU 
v oblasti telekomunikací a modernizovaly 
svou technologii, aby umožnily 
automatické lokalizace telefonátů 
z mobilních telefonů, a to i od zákazníků 
využívajících roaming;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi, aby co nejdříve a 
v úzké spolupráci s členskými státy 
zavedla povinné požadavky na přesnost a 
spolehlivost automatické lokalizace všech 
volání na linku 112 v EU a aby se zasadila 
o přijetí opatření proti členským státům, 
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které své povinnosti v této oblasti neplní, 
jak je stanoveno novými předpisy EU 
v oblasti telekomunikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi, aby podporovala 
rozvoj nové evropské generace standardů 
linky 112 a předpisů týkajících se 
informací o místě volajícího pro hovory 
prostřednictvím internetového hlasového 
protokolu (VoIP) s přihlédnutím k tomu, 
že tyto standardy a předpisy lze uvést do 
praxe prostřednictvím na síti nezávislých 
aplikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyžaduje, aby byly uvolněny finanční 
prostředky a aby byly podporovány 
výzkumné projekty pro zajištění vývoje co 
nejlepších technologií identifikace místa 
volajícího, a to i prostřednictvím
internetového hlasového protokolu 
(VoIP), a proto podporuje rozvoj nové 
generace standardů a předpisů;

16. vyžaduje, aby byly uvolněny finanční 
prostředky a aby byly podporovány 
výzkumné projekty pro zajištění vývoje co 
nejlepších technologií identifikace místa 
volajícího, zejména pomocí přidělování 
prostředků z programu na podporu 
politiky informačních a komunikačních 
technologií vyčleněných v rozpočtu EU 
pro rok 2009, 2010 a 2011 na podporu 
testování a zavádění inovativních služeb 
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(založených na internetovém hlasovém 
protokolu VoIP a IP přístupu k lince 112) 
před zavedením systému nové generace 
linky 112 v EU. Vyzývá dále Komisi, aby 
prověřila zavádění aplikací nové generace 
linky 112, jako je posílání textových zpráv, 
videopřenosy a komunikace 
prostřednictvím sociálních sítí, a aby 
prověřila to, jak tyto aplikace, které jsou 
v současné době občanům dostupné, 
mohou být zapojeny do systému 
komunikace v nouzové situaci s cílem 
zlepšit přístup k lince 112, a aby dále 
podpořila reakci při mimořádných 
událostech iniciovanou ze strany občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyžaduje, aby byly uvolněny finanční 
prostředky a aby byly podporovány
výzkumné projekty pro zajištění vývoje co 
nejlepších technologií identifikace místa 
volajícího, a to i prostřednictvím 
internetového hlasového protokolu (VoIP), 
a proto podporuje rozvoj nové generace 
standardů a předpisů;

16. vyžaduje, aby členské státy a Komise 
zavedly opatření, která zlepší přístup 
k financování a k podpoře výzkumných 
projektů pro zajištění vývoje co nejlepších
technologií identifikace místa volajícího, a 
to i prostřednictvím internetového 
hlasového protokolu (VoIP), a v souladu s 
tím podporuje rozvoj nové generace 
standardů a předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby se zabývala tím, 
jakým způsobem by bylo možné využívat 
zprávy přenášené prostřednictvím 
mobilních telefonů, videopřenosy či 
inovativní služby, jako je VOIP a sociální 
sítě, pro komunikaci v nouzové situaci s 
cílem přispět ke snadnějšímu a častějšímu 
využívání čísla 112 všemi evropskými 
občany;

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein, Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje význam lepší koordinace 
mezi tísňovými službami jak na 
vnitrostátní, tak přeshraniční úrovni 
v rámci Evropské unie, aby bylo možné 
dosáhnout nejvyšší úrovně účinnosti;

18. zdůrazňuje význam lepší koordinace 
mezi tísňovými službami jak na 
vnitrostátní, tak přeshraniční úrovni 
v rámci Evropské unie, aby bylo možné 
dosáhnout nejvyšší úrovně účinnosti, a 
v tomto smyslu vyzývá Komisi, aby 
podporovala administrativní kroky, jež 
povedou k prozkoumání způsobů, jak 
zlepšit interoperabilitu systémů, a ve 
spolupráci s členskými státy tyto kroky 
koordinovala;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud, George Lyon

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby stanovila 
požadavky na spolehlivost a zavedla 
indikátory okamžité reakce jakožto 
výkonnostní cíle;

19. vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci 
s členskými státy stanovila požadavky na 
spolehlivost a kvalitu pro celý řetězec 
služby linky 112 a aby zavedla indikátory 
výsledků a pokyny týkající se kvality 
služby 112, jak ji vnímají občané, 
s přihlédnutím k potřebě přístupu, 
interoperability tísňových služeb, 
mnohojazyčnosti a včasných a kvalitních 
zásahů tísňových služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby stanovila 
požadavky na spolehlivost a zavedla 
indikátory okamžité reakce jakožto 
výkonnostní cíle;

19. vyzývá Komisi, aby co nejdříve 
stanovila požadavky na spolehlivost a 
zavedla indikátory okamžité reakce jakožto 
výkonnostní cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyzývá Komisi, aby stanovila 
požadavky na spolehlivost a zavedla 
indikátory okamžité reakce jakožto 
výkonnostní cíle;

19. vyzývá Komisi, aby v nejbližším 
možném termínu stanovila požadavky na 
spolehlivost a zavedla indikátory okamžité 
reakce jakožto výkonnostní cíle;
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Or. en

Pozměňovací návrh 71
Pablo Arias Echeverría

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. doporučuje, aby docházelo k výměně 
osvědčených postupů, zejména v otázce 
využívání jediného operátora, který 
vyřizuje hovor, a vyžívání tlumočnických 
služeb, které mohou pomoci osobám, jež 
nemluví jazykem země, v níž používají 
tísňové služby;

20. doporučuje, aby docházelo k výměně 
osvědčených postupů za účelem zlepšení 
efektivnosti služby ve všech členských 
státech a k vytvoření systému koordinace 
tísňových služeb všech členských států, 
aby občané, kteří při pobytu v jiném 
členském státě volají na tísňovou linku, 
mohli kontaktovat tísňové služby svého 
domovského státu, a aby jim tyto služby 
mohly kdykoli pomoci a koordinovaly 
zajištění tísňové služby se službami státu,
v němž se občané právě nacházejí;

Or. es

Pozměňovací návrh 72
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud, George Lyon

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. doporučuje, aby docházelo k výměně 
osvědčených postupů, zejména v otázce 
využívání jediného operátora, který 
vyřizuje hovor, a vyžívání tlumočnických 
služeb, které mohou pomoci osobám, jež 
nemluví jazykem země, v níž používají 
tísňové služby;

20. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím 
akčního programu podpořila sdílení 
zkušeností a výměnu osvědčených postupů 
mezi tísňovými službami EU 
prostřednictvím založení sítě odborníků, 
kteří se budou soustředit na pravidelnou 
výměnu informací a v nichž budou 
spolupracovat vnitrostátní regulační 
agentury, tísňové služby a organizace 
občanské společnosti. Dále by měla 
poskytovat podporu pro rozvoj linky 112 
v kandidátských zemích pro vstup do EU a 
v sousedních státech;



PE462.898v01-00 36/42 AM\865044CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. doporučuje, aby docházelo k výměně 
osvědčených postupů, zejména v otázce
využívání jediného operátora, který 
vyřizuje hovor, a vyžívání tlumočnických 
služeb, které mohou pomoci osobám, jež 
nemluví jazykem země, v níž používají 
tísňové služby;

20. doporučuje, aby docházelo k výměně 
osvědčených postupů mezi vnitrostátními 
regulačními agenturami, tísňovými 
službami a organizacemi občanské 
společnosti členských států, přičemž tato 
spolupráce by měla být rozšířena i na 
organizace kandidátských zemí pro vstup 
do EU a sousedních zemí; doporučuje 
zejména výměnu osvědčených postupů 
mezi členskými státy, co se týče 
zpracovávání volání na linku 112, 
například školení operátorů, využívání 
jediného operátora, který vyřizuje hovor, a 
vyžívání tlumočnických služeb, které 
mohou pomoci osobám, jež nemluví 
jazykem země, v níž používají tísňové 
služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. doporučuje, aby docházelo k výměně 
osvědčených postupů, zejména v otázce 
využívání jediného operátora, který 
vyřizuje hovor, a vyžívání tlumočnických 
služeb, které mohou pomoci osobám, jež 
nemluví jazykem země, v níž používají 

20. doporučuje, aby docházelo k výměně 
osvědčených postupů s ohledem na 
zpracovávání volání na linku 112, 
například školení operátorů a využívání 
jediného operátora, který vyřizuje hovor, a 
vyžívání tlumočnických služeb, které 
mohou pomoci osobám, jež nemluví 
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tísňové služby; jazykem země, v níž používají tísňové 
služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Toine Manders

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. doporučuje, aby docházelo k výměně 
osvědčených postupů, zejména v otázce 
využívání jediného operátora, který 
vyřizuje hovor, a vyžívání tlumočnických 
služeb, které mohou pomoci osobám, jež 
nemluví jazykem země, v níž používají 
tísňové služby;

20. doporučuje, aby docházelo k výměně 
osvědčených postupů, zejména v otázce 
využívání jediného operátora, který 
vyřizuje hovor, a vyžívání online a 
tlumočnických služeb, které mohou 
pomoci osobám, jež nemluví jazykem 
země, v níž používají tísňové služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Ildikó Gáll-Pelcz, Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje nutnost zaručit dostupnost 
linky 112 pro osoby s různými druhy 
zdravotního postižení a zranitelné skupiny
a naléhavě vyzývá ke standardizaci 
dostupnosti linky 112 pro tyto osoby;

21. žádá členské státy, aby osobám 
s různými druhy zdravotního postižení a 
zranitelným skupinám umožnily 
bezbariérový přístup k lince 112. Sem 
mohou patřit speciální koncová zařízení 
pro uživatele se sluchovým, respektive se 
zrakovým postižením, textové služby, 
respektive služby ve znakovém jazyce, 
nebo zajištění dalších speciálních 
zařízení;

Or. hu
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Pozměňovací návrh 77
Robert Rochefort

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje nutnost zaručit dostupnost 
linky 112 pro osoby s různými druhy 
zdravotního postižení a zranitelné skupiny 
a naléhavě vyzývá ke standardizaci 
dostupnosti linky 112 pro tyto osoby;

21. zdůrazňuje nutnost zaručit dostupnost 
linky 112 pro osoby s různými druhy 
zdravotního postižení a zranitelné skupiny 
a naléhavě vyzývá ke standardizaci 
dostupnosti linky 112 pro tyto osoby; 
vyzývá rovněž Komisi a členské státy, aby 
se ve větší míře snažily zvyšovat povědomí
těchto osob o čísle 112 prostřednictvím 
sdělovacích prostředků odpovídajících 
jejich potřebám;

Or. fr

Pozměňovací návrh 78
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. zdůrazňuje nutnost zaručit dostupnost 
linky 112 pro osoby s různými druhy 
zdravotního postižení a zranitelné skupiny 
a naléhavě vyzývá ke standardizaci 
dostupnosti linky 112 pro tyto osoby;

21. zdůrazňuje nutnost zaručit dostupnost 
linky 112 pro osoby s různými druhy 
zdravotního postižení a zranitelné skupiny 
a naléhavě vyzývá zejména ke 
standardizaci dostupnosti linky 112 pro
tyto skupiny;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Sylvana Rapti, Cornelis de Jong, Heide Rühle, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Malcolm Harbour
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Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá členské státy, aby vzhledem 
k tomu, že tyto technologie již existují, 
prokázaly nezbytnou vůli přijmout 
proaktivní systém prevence 
prostřednictvím odesílání informací o 
bezprostředně hrozících nebo šířících se 
mimořádných událostech a katastrofách 
občanům v dotčených oblastech pomocí 
telekomunikačních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi, aby provedla studii 
týkající se aktuálních výsledků služeb 
poskytovaných linkou 112 a spolupráce 
mezi příslušnými orgány, jejímž cílem je 
zlepšování této služby;

22. vyzývá Komisi, aby provedla studii 
týkající se aktuálních výsledků služeb 
poskytovaných linkou 112, spolupráce 
mezi příslušnými orgány, jejímž cílem je 
zlepšování této služby a dosavadních 
jednotlivých opatření ze strany členských 
států;

Or. hu

Pozměňovací návrh 81
Malcolm Harbour

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá Komisi, aby provedla studii 22. vyzývá Komisi, aby provedla studii 
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týkající se aktuálních výsledků služeb 
poskytovaných linkou 112 a spolupráce 
mezi příslušnými orgány, jejímž cílem je 
zlepšování této služby;

týkající se aktuálních výsledků služeb 
poskytovaných linkou 112 a spolupráce 
mezi příslušnými orgány, jejímž cílem je 
zlepšování této služby; vyzývá dále Komisi, 
aby zvážila možnost rozšíření služby 112 
z hlasových volání na textové zprávy, aby 
zpráva ve formátu „112“ spustila reakci 
tísňových služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud, George Lyon

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá Komisi, aby nechala 
nezávislými orgány nejpozději do konce 
roku 2012 zvážit skutečný stav využívání 
linky 112 napříč EU, jak jej vnímají 
občané, a aby zhodnotila zejména 
dostupnost, interoperabilitu a časy 
zásahů. V tomto směru dále vyzývá 
Komisi, aby do téhož data poskytla 
přehled právně závazných a skutečně 
realizovaných časů zásahů v EU a aby 
rozšířila dopadovou studii připravenou 
v rámci systému e-Call na dopady 
provozování linky 112 z lidského a 
finančního hlediska;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá Komisi, aby předložila zprávu 
o zavedení „systému zpětného volání linky 
112“, tj. systému fungujícího napříč celou 
EU, univerzálního, mnohojazyčného, 
dostupného, zjednodušeného a 
efektivního propojeného systému pro 
varování a upozorňování občanů 
v případě bezprostředně hrozících nebo 
šířících se závažných přírodních a/nebo 
člověkem způsobených mimořádných 
událostí a všech druhů katastrof, domnívá 
se, že takový systém by měl být zaveden 
bez omezování ochrany soukromí a ve 
spojení s vhodnými informačními a 
osvětovými kampaněmi určenými 
občanům;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci 
s členskými státy co nejdříve zhodnotila a 
zvážila vhodná opatření pro rozšíření 
povědomí o univerzální službě, aby bylo 
možno zahrnout vytvoření a provozování 
celoevropského, mnohojazyčného, 
účinného a všem přístupného „systému 
zpětného volání linky 112“, tj. systému 
včasného varování občanů, který využívá 
telekomunikační systémy v případě 
bezprostředně hrozících nebo šířících se 
mimořádných událostí a katastrof napříč 
celou Evropou;

Or. en
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