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Pozměňovací návrh 1
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Právní východisko 1a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů o přeshraničním 
elektronickém obchodu mezi podniky a 
spotřebiteli v EU (KOM(2009)0557),

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů o přeshraničním 
elektronickém obchodu mezi podniky a 
spotřebiteli v EU (KOM(2009)0557),

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Lena Ek

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, 
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Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů o přeshraničním 
elektronickém obchodu mezi podniky a 
spotřebiteli v EU (KOM(2009)0557),

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

- s ohledem na usnesení ze dne 3. března 
2009 o zadávání veřejných zakázek v 
předobchodní fázi: Podpora inovace za 
účelem zajištění udržitelné vysoké kvality 
veřejných služeb v Evropě1

1Úř. věst. C 100, 30.4.2009, s. 6,

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na prohlášení Komise 
o neutralitě internetu ze dne 18. prosince 
20091,
1Úř. věst. C 308, 18.12.2009, s. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že Evropa potřebuje 
zvýšit své úsilí o vytvoření komplexní 
digitální společnosti, aby hrála vedoucí 
úlohu ve světě při vytváření a používání 
nových digitálních technologií a zvyšovala 
svůj přínos pro občany a podniky,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že opětovné 
dosažení hospodářského růstu v Evropě 
v příštích pěti až deseti letech je možné 
prostřednictvím nejrůznějších cest 
v závislosti na roli inovací založených na 
informačních a komunikačních 
technologiích; vzhledem k tomu, že 
v Evropě přetrvává problém nedostatku 
pracovních sil s odpovídajícími 
dovednostmi a jsou nutně zapotřebí 
účinné a proaktivní politiky zaměřené na 
udržení investic do informačních a 
komunikačních technologií a zajištění 
toho, aby se elektronické dovednosti 
nestaly slabým článkem pro inovativní 
organizace a podniky ve veřejném i 
soukromém sektoru,

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že evropská 
společnost a evropské hospodářství čelí 
obrovským strukturálním výzvám a 
informační a komunikační technologie 
představují možnost, jak podpořit přechod 
k otevřenější společnosti a udržitelnému 
hospodářskému růstu,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že hlavním cílem 
vytváření digitální Evropy je především 
zlepšení kvality života a pracovních 
podmínek evropských občanů; vzhledem 
k tomu, že by se digitální společnost měla 
být rozvíjena takovým způsobem, aby 
přispívala k zaměstnanosti, a podporovala
občany v tom, aby ve větší míře mohli plně 
využít příležitostí, které jim nové 
informační a komunikační technologie 
nabízejí,

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že rozvoj digitální 
společnosti musí zahrnovat všechny –
nové technologie a služby musí být za 
přiměřenou cenu dostupné všem občanům 
EU; vzhledem k tomu, že by se politiky 
týkající se digitální agendy měly zaměřit 
na odstranění digitální propasti v EU; 
vzhledem k tomu, že v digitální 
informační společnosti by měl být plně 
použit princip solidarity,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že potenciál Evropy 
spočívá v dovednostech jejího 
obyvatelstva, pracovní síly a organizací; 
vzhledem k tomu, že bez dovedností 
mohou mít technologie a infrastruktura 
v oblasti IKT jen omezený hospodářský a 
sociální přínos,

C. vzhledem k tomu, že potenciál Evropy 
je pevně spjatý s dovednostmi jejího 
obyvatelstva, pracovní síly a organizací; 
vzhledem k tomu, že bez dovedností 
mohou mít technologie a infrastruktura 
v oblasti IKT jen omezený hospodářský a 
sociální přínos,

Or. el
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Pozměňovací návrh 12
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že v Unii mezi 
jednotlivými regiony stále existuje 
digitální rozdělení ohledně dostupnosti 
technologií a schopností uživatelů,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že se informační a 
komunikační technologie stávají 
nepostradatelným nástrojem využívání 
svobody projevu a podpory 
demokratických iniciativ, jako jsou 
kampaně a hlasování, 

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že informační a 
komunikační technologie mohou být 
mimořádně účinným prostředkem v úsilí 
o šíření pozitivního a udržitelného rozvoje 
do zemí po celém světě a pro boj proti 
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chudobě a sociálním a ekonomickým 
nerovnostem,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Henri Weber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění D

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že nebudou-li mít 
občané dostatečnou důvěru v právní rámec 
upravující nový digitální prostor, nebudou 
v něm ani spolupůsobit, vyjadřovat 
svobodně své názory nebo se účastnit 
výměn; vzhledem k tomu, že základní 
podmínkou důvěry občanů je záruka 
digitálních práv,

D. vzhledem k tomu, že nebudou-li mít 
občané dostatečnou důvěru v právní rámec 
upravující nový digitální prostor, nebudou 
v něm ani spolupůsobit, vyjadřovat 
svobodně své názory nebo se účastnit 
výměn; vzhledem k tomu, že základní 
podmínkou důvěry občanů je záruka 
digitálních práv, a vzhledem k tomu, že 
základní podmínkou důvěry podniků je 
záruka ochrany práv duševního vlastnictví 
a dalších práv,,

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Sajjad Karim, Silvana Koch-Mehrin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že nebudou-li mít 
občané dostatečnou důvěru v právní rámec 
upravující nový digitální prostor, nebudou 
v něm ani spolupůsobit, vyjadřovat 
svobodně své názory nebo se účastnit 
výměn; vzhledem k tomu, že základní 
podmínkou důvěry občanů je záruka 
digitálních práv,

D. vzhledem k tomu, že nebudou-li mít 
občané dostatečnou důvěru v právní rámec 
upravující nový digitální prostor, nebudou 
v něm ani spolupůsobit, vyjadřovat 
svobodně své názory nebo se účastnit 
výměn; vzhledem k tomu, že základní 
podmínkou důvěry občanů je záruka
digitálních práv; vzhledem k tomu, že 
základní podmínkou důvěry podniků je 



PE439.243v01-00 10/98 AM\806061CS.doc

CS

záruka ochrany práv duševního vlastnictví 
a dalších práv,

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že nebudou-li mít 
občané dostatečnou důvěru v právní rámec 
upravující nový digitální prostor, nebudou 
v něm ani spolupůsobit, vyjadřovat 
svobodně své názory nebo se účastnit 
výměn; vzhledem k tomu, že základní 
podmínkou důvěry občanů je záruka 
digitálních práv,

D. vzhledem k tomu, že nebudou-li mít 
občané dostatečnou důvěru v právní rámec 
upravující nový digitální prostor, nebudou 
v něm ani spolupůsobit, vyjadřovat 
svobodně své názory nebo se účastnit 
výměn; vzhledem k tomu, že základní 
podmínkou důvěry občanů je záruka 
digitálních práv; vzhledem k tomu, že 
svoboda projevu a inovace jsou závislé na 
otevřené a neutrální povaze 
komunikačních sítí,

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že nebudou-li mít 
občané dostatečnou důvěru v právní rámec 
upravující nový digitální prostor, nebudou 
v něm ani spolupůsobit, vyjadřovat 
svobodně své názory nebo se účastnit 
výměn; vzhledem k tomu, že základní 
podmínkou důvěry občanů je záruka 
digitálních práv,

D. vzhledem k tomu, že nebudou-li mít 
občané dostatečnou důvěru v právní rámec 
upravující nový digitální prostor, nebudou 
v něm ani spolupůsobit, vyjadřovat 
svobodně své názory nebo se účastnit 
výměn; vzhledem k tomu, že základní 
podmínkou důvěry občanů je záruka 
základních práv v této oblasti,
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Or. en

Pozměňovací návrh 19
Róża Thun Und Hohenstein, Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že nebudou-li mít 
občané dostatečnou důvěru v právní rámec 
upravující nový digitální prostor, nebudou 
v něm ani spolupůsobit, vyjadřovat 
svobodně své názory nebo se účastnit 
výměn; vzhledem k tomu, že základní 
podmínkou důvěry občanů je záruka
digitálních práv,

D. vzhledem k tomu, že nebudou-li mít 
občané dostatečnou důvěru v právní rámec 
upravující nový digitální prostor, nebudou 
v něm ani spolupůsobit, vyjadřovat 
svobodně své názory nebo se účastnit 
výměn; vzhledem k tomu, že základní 
podmínkou důvěry občanů je uznání a 
výkon digitálních práv,

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že kyberkriminalita, 
jako je podněcování k terorismu, 
nenávistné trestné činy, dětská 
pornografie, vzrostla a ohrožuje 
jednotlivce, včetně dětí,

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Adina-Ioana Vălean

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

Da. vzhledem k tomu, že tvůrčí odvětví 
jsou důležitá nejen k hospodářské obnově 
EU, ale navíc nabízejí atraktivní obsah a 
služby, které podněcují používání a 
přijímání informačních a komunikačních 
technologií,

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Henri Weber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že evropský 
kulturní a kreativní průmysl hraje nejen
zásadní úlohu při prosazování kulturní 
rozmanitosti, plurality sdělovacích 
prostředků a participativní demokracie v 
Evropě, ale že představuje rovněž důležitý 
motor udržitelného růstu a 
hospodářského oživení Evropské unie,

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že klasický model 
ochrany duševního vlastnictví a dalších 
práv je vystaven určitým tlakům, ale 
zároveň zatím nebyl nalezen nový 
vyhovující model, ve kterém by byli 
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poskytovatelé obsahu a držitelé práv 
dostatečně finančně ohodnoceni za svou 
nabídku a služby,

Or. nl

Pozměňovací návrh 24
Henri Weber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění E

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že jsme ještě 
nedosáhli plně fungujícího jednotného trhu 
služeb poskytovaných online v Evropě; 
vzhledem k tomu, že volnému pohybu 
digitálních služeb v dnešní době výrazně 
brání nejednotné předpisy na vnitrostátní 
úrovni,

E. vzhledem k tomu, že jsme ještě 
nedosáhli plně fungujícího jednotného trhu 
služeb poskytovaných online v Evropě; 
vzhledem k tomu, že volnému pohybu 
digitálních služeb v dnešní době výrazně 
brání nejednotné předpisy na vnitrostátní 
úrovni; vzhledem k tomu, že je potřeba při 
diskusi o vytvoření jednotného trhu 
v odvětví kreativních obsahů věnovat 
zvláštní pozornost kulturním a jazykovým 
odlišnostem,

Or. fr

 Pozměňující návrh 25
Ilda Figueiredo

 Návrh usnesení
 Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že jsme ještě 
nedosáhli plně fungujícího jednotného 
trhu služeb poskytovaných online v 
Evropě; vzhledem k tomu, že volnému 
pohybu digitálních služeb v dnešní době 
výrazně brání nejednotné předpisy na 
vnitrostátní úrovni,

E. vzhledem k tomu, že se nám ještě 
nepodařilo zajistit plný přístup k 
digitálním službám pro všechny skupiny 
obyvatelstva; vzhledem k tomu, že v
přístupu všech skupin obyvatelstva k 
digitálním službám v dnešní době výrazně 
brání přílišná koncentrace těchto služeb 
v soukromém sektoru, protože došlo 
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k omezení jejich poskytování veřejným 
sektorem, což může poškodit nejchudší 
obyvatelstvo;

Or. pt

Pozměňovací návrh 26
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že jsme ještě 
nedosáhli plně fungujícího jednotného trhu 
služeb poskytovaných online v Evropě; 
vzhledem k tomu, že volnému pohybu 
digitálních služeb v dnešní době výrazně 
brání nejednotné předpisy na vnitrostátní 
úrovni,

E. vzhledem k tomu, že jsme ještě 
nedosáhli plně fungujícího jednotného 
digitálního trhu služeb informační a 
komunikační společnosti v Evropě; 
vzhledem k tomu, že volnému pohybu 
digitálních služeb v dnešní době výrazně 
brání nejednotné předpisy na vnitrostátní 
úrovni; vzhledem k tomu, že pro evropské 
společnosti i veřejné služby bude mít 
používání pokročilých služeb a aplikací 
informačních a komunikačních 
technologií hospodářské a sociální 
přínosy,

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že jsme ještě 
nedosáhli plně fungujícího jednotného trhu 
služeb poskytovaných online v Evropě; 
vzhledem k tomu, že volnému pohybu 
digitálních služeb v dnešní době výrazně 
brání nejednotné předpisy na vnitrostátní 

E. vzhledem k tomu, že jsme ještě 
nedosáhli plně fungujícího jednotného 
digitálního trhu služeb poskytovaných 
online a komunikačních služeb v Evropě; 
vzhledem k tomu, že volnému pohybu 
digitálních služeb v dnešní době výrazně 
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úrovni, brání nejednotné předpisy na vnitrostátní 
úrovni; vzhledem k tomu, že pro evropské 
společnosti i veřejné služby bude mít 
používání pokročilých služeb a aplikací 
informačních a komunikačních 
technologií hospodářský a sociální přínos,

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že jsme ještě 
nedosáhli plně fungujícího jednotného trhu 
služeb poskytovaných online v Evropě; 
vzhledem k tomu, že volnému pohybu 
digitálních služeb v dnešní době výrazně 
brání nejednotné předpisy na vnitrostátní 
úrovni,

E. vzhledem k tomu, že jsme ještě 
nedosáhli plně fungujícího jednotného trhu 
služeb poskytovaných online a 
komunikačních služeb v Evropě; 
vzhledem k tomu, že volnému pohybu 
digitálních služeb v dnešní době výrazně 
brání nejednotné předpisy na vnitrostátní 
úrovni; vzhledem k tomu, že pro evropské 
společnosti i veřejné služby bude mít 
používání pokročilých služeb a aplikací 
informačních a komunikačních 
technologií hospodářský a sociální přínos,

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo 
Kalfin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že jsme ještě 
nedosáhli plně fungujícího jednotného trhu 
služeb poskytovaných online v Evropě; 

E. vzhledem k tomu, že jsme ještě 
nedosáhli plně fungujícího jednotného 
digitálního trhu služeb poskytovaných 
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vzhledem k tomu, že volnému pohybu 
digitálních služeb v dnešní době výrazně 
brání nejednotné předpisy na vnitrostátní 
úrovni,

online v Evropě; vzhledem k tomu, že 
volnému pohybu digitálních služeb 
v dnešní době výrazně brání nejednotné 
předpisy na vnitrostátní úrovni; vzhledem 
k tomu, že pro evropské společnosti i 
veřejné služby bude mít používání 
pokročilých služeb a aplikací 
informačních a komunikačních 
technologií hospodářský a sociální přínos,

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že jsme ještě 
nedosáhli plně fungujícího jednotného trhu 
služeb poskytovaných online v Evropě; 
vzhledem k tomu, že volnému pohybu 
digitálních služeb v dnešní době výrazně 
brání nejednotné předpisy na vnitrostátní 
úrovni,

E. vzhledem k tomu, že jsme ještě 
nedosáhli plně fungujícího jednotného trhu 
služeb poskytovaných online v Evropě; 
vzhledem k tomu, že volnému pohybu 
digitálních služeb a přeshraničnímu 
elektronickému obchodování v dnešní 
době výrazně brání nejednotné předpisy na 
vnitrostátní úrovni,

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění  E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že jsme ještě 
nedosáhli plně fungujícího jednotného trhu 
služeb poskytovaných online v Evropě; 
vzhledem k tomu, že volnému pohybu 
digitálních služeb v dnešní době výrazně 

E. vzhledem k tomu, že jsme ještě 
nedosáhli plně fungujícího jednotného 
digitálního trhu služeb poskytovaných 
online v Evropě; vzhledem k tomu, že 
volnému pohybu digitálních služeb 
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brání nejednotné předpisy na vnitrostátní 
úrovni,

v dnešní době výrazně brání nejednotné 
předpisy na vnitrostátní úrovni,

Or. el

Pozměňovací návrh 32
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že evropská 
demokratická společnost, účast občanů na 
veřejné diskusi a přístup k informacím 
v digitálním světě jsou založeny na 
dynamickém a výkonném odvětví tisku 
jakožto čtvrtém pilíři demokracie,

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že nedostatečný 
pokrok v oblasti vytváření, šíření a 
používání informačních a komunikačních 
technologií je zodpovědný za zpoždění v 
oblasti hospodářského růstu a 
produktivity, a že začínající podniky se 
silným růstovým potenciálem, jež jsou 
činné v oblasti inovací informačních a 
komunikačních technologií, mají problém 
zakotvit na trzích,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 34
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že tržní poptávka je 
v určitých oblastech jako například u 
některých vysílacích služeb nebo u 
sportovních utkání řízena národními 
zájmy, takže jeden univerzální model 
nemůže nabídnout dostatečně vhodné 
řešení,

Or. nl

Pozměňovací návrh 35
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo 
Kalfin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že širokopásmové 
připojení je dostupné více než 90 % 
obyvatel EU, ale připojeno je jen 50 % 
domácností,

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Giles Chichester

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

Ea. vzhledem k tomu, že 
konkurenceschopné trhy elektronických 
komunikací jsou velmi důležité, pokud jde 
o to, aby uživatelé získali maximální 
výhody z hlediska výběru, kvality a 
dostupných cen,

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Sajjad 
Karim, Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že 
konkurenceschopné trhy elektronických 
komunikací jsou velmi důležité, pokud jde 
o to, aby uživatelé získali maximální 
výhody z hlediska výběru, kvality a 
dostupných cen,

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že 
konkurenceschopné trhy elektronických 
komunikací jsou velmi důležité, pokud jde 
o to, aby uživatelé získali maximální 
výhody z hlediska výběru, kvality a 
dostupných cen,
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Or. en

Pozměňovací návrh 39
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že 
konkurenceschopné trhy elektronických 
komunikací jsou velmi důležité, pokud jde 
o to, aby uživatelé získali maximální 
výhody z hlediska výběru, kvality a 
dostupných cen,

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že 
konkurenceschopné trhy elektronických 
komunikací jsou velmi důležité, pokud jde 
o to, aby uživatelé získali maximální 
výhody z hlediska výběru, kvality a 
dostupných cen,

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Lena Ek

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

Ea. Vzhledem k tomu, že jak sdělení 
Komise KOM(2009)0557, tak její studie o 
zkušebních nákupech ukazuje, že 
přeshraniční elektronický obchod může 
mít pro evropské spotřebitele velký 
význam.

Or. sv

Pozměňovací návrh 42
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že internet je sice 
nejrychleji rostoucím maloobchodním 
kanálem, ale zvětšuje se propast mezi 
vnitrostátním a přeshraničním 
elektronickým obchodováním v EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že internet je sice 
nejrychleji rostoucím maloobchodním 
kanálem, ale zvětšuje se propast mezi 
vnitrostátním a přeshraničním 
elektronickým obchodováním v EU,

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že blokování, 
znehodnocování a diskriminace 
internetového obsahu, služeb, aplikací či 
protokolů omezuje svobodné rozhodnutí 
spotřebitelů a potlačuje inovace,

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že soukromý i 
veřejný sektor musí investovat do 
inovativních platforem a služeb, jako je 
například identifikace rádiových 
frekvencí, cloud computing, elektronické 
zdravotnictví, inteligentní měřiče, 
inteligentní mobilita atd.; vzhledem 
k tomu, že posilování jednotného 
evropského trhu zvýší zájem o investice do 
evropského hospodářství a evropských 
trhů a povede k dalším úsporám 
z rozsahu,

Or. en
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Pozměňovací návrh 46
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že soukromý i 
veřejný sektor musí investovat do 
inovativních platforem a služeb, jako je 
například cloud computing, elektronické 
zdravotnictví, inteligentní měřiče, 
inteligentní mobilita atd.; vzhledem 
k tomu, že posilování jednotného 
evropského trhu zvýší zájem o investice do 
evropského hospodářství a evropských 
trhů a povede k dalším úsporám 
z rozsahu,

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že sdělení Komise 
KOM(2009)557 poukazuje na značný 
potenciál výrazných úspor, které může 
občanům i podnikům EU přinést 
přeshraniční elektronické obchodování,

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Robert Goebbels

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

Eb. vzhledem k tomu, že sdělení Komise 
Přeshraniční obchodování se spotřebiteli 
prostřednictvím elektronického obchodu 
v EU (KOM(2009)0557) poukazuje na 
značný potenciál výrazných úspor, které 
může občanům i podnikům EU přinést 
přeshraniční elektronické obchodování,

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že Evropská unie na 
jedné straně ve srovnání s cílem 
vynakládat na oblast výzkumu 3 % HDP 
stagnuje na úrovni 1,9 %, přičemž veřejný 
sektor vynakládá 0,6 %, a že na druhé
straně investice do informačních a 
komunikačních technologií dosahují 30 % 
celkového rozpočtu pro oblast výzkumu,

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že USA vynakládají 
ročně 50 miliard dolarů na veřejné 
zakázky v oblasti výzkumu, což je částka 
dvacetkrát vyšší než částka vynakládaná v 
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Evropské unii a představuje přibližně 
polovinu celého rozdílu v investicích do 
výzkumu a vývoje mezi USA a Evropou; 
vzhledem k tomu, že zadávání veřejných 
zakázek v předobchodní fázi v oblasti 
informačních a komunikačních 
technologií představuje méně než 1 
miliardu eur v EU oproti více než 10 
miliardám v USA,

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
komplexní strategie a akčního plánu, které 
Evropě umožní vyvíjet se směrem 
k otevřené a prosperující digitální 
společnosti; navrhuje, aby se tento nový 
rámec nazýval „agenda 2015.eu“ a aby se 
opíral o vývojovou spirálu 2015.eu;

1. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
komplexní strategie a akčního plánu, které 
Evropě umožní vyvíjet se směrem 
k otevřené a prosperující digitální 
společnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 52
Henri Weber

Návrh nařízení
Bod 1

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
komplexní strategie a akčního plánu, které 
Evropě umožní vyvíjet se směrem 
k otevřené a prosperující digitální 
společnosti; navrhuje, aby se tento nový 
rámec nazýval „agenda 2015.eu“ a aby se 

1. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
komplexní strategie a akčního plánu –
jejichž cíle budou stanoveny ve spolupráci 
s Parlamentem a Radou –, které Evropě 
umožní vyvíjet se směrem k otevřené a 
prosperující digitální společnosti, jež 
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opíral o vývojovou spirálu 2015.eu; nabídne hospodářskou, sociální a kulturní 
perspektivu všem občanům Evropské 
unie; navrhuje, aby se tento nový rámec 
nazýval „agenda 2015.eu“ a aby se opíral o 
vývojovou spirálu 2015.eu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Ivo Belet

Návrh usnesení
Odstavec 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
komplexní strategie a akčního plánu, které 
Evropě umožní vyvíjet se směrem 
k otevřené a prosperující digitální 
společnosti; navrhuje, aby se tento nový 
rámec nazýval „agenda 2015.eu“ a aby se 
opíral o vývojovou spirálu 2015.eu;

1. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
komplexní strategie a akčního plánu, které 
Evropě umožní vyvíjet se směrem 
k otevřené a prosperující digitální 
společnosti, která představuje pro všechny 
občany EU jak ekonomické, tak i sociální 
a kulturní výhody; navrhuje, aby se tento 
nový rámec nazýval „agenda 2015.eu“ a 
aby se opíral o vývojovou spirálu 2015.eu;

Or. nl

Pozměňovací návrh 54
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
komplexní strategie a akčního plánu, které 
Evropě umožní vyvíjet se směrem 
k otevřené a prosperující digitální 
společnosti; navrhuje, aby se tento nový 
rámec nazýval „agenda 2015.eu“ a aby se 
opíral o vývojovou spirálu 2015.eu;

1. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
komplexní strategie a akčního plánu, které 
Evropě umožní vyvíjet se směrem 
k otevřené a prosperující digitální 
společnosti; navrhuje, aby se tento nový 
rámec nazýval „agenda 2020.eu“ a aby se 
opíral o vývojovou spirálu 2020.eu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 55
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
komplexní strategie a akčního plánu, které 
Evropě umožní vyvíjet se směrem 
k otevřené a prosperující digitální 
společnosti; navrhuje, aby se tento nový 
rámec nazýval „agenda 2015.eu“ a aby se 
opíral o vývojovou spirálu 2015.eu;

1. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
integrované a komplexní strategie a 
akčního plánu, které Evropě umožní 
vyvíjet se směrem k otevřené a prosperující 
digitální společnosti; navrhuje, aby se tento 
nový rámec nazýval „agenda 2015.eu“ a 
aby se opíral o vývojovou spirálu 2015.eu;

Or. el

Pozměňovací návrh 56
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. žádá Komisi, aby podala legislativní 
návrh na katalog práv s lidskými právy 
pro evropské občany na internetu.

Or. sv

Pozměňovací návrh 57
Henri Weber

Návrh nařízení
Bod 1 a (nový)
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Návrh nařízení Pozměňovací návrh

1a. požaduje ambiciózní digitální agendu 
na úrovni Evropské unie, která bude 
nejen vybízet k investicím do nových sítí a 
platforem, ale jež také poskytne záruky 
otevřenosti, všeobecné dostupnosti a 
dosažitelnosti, jakož i bezpečnosti 
komunikačního vybavení a 
infrastruktury;

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat 
o univerzální a vysokorychlostní přístup 
všech občanů a spotřebitelů k internetu, a 
to prostřednictvím pevného a mobilního 
připojení a zavedení infrastruktury příští 
generace; zdůrazňuje, že za tímto účelem 
jsou potřebné politiky podporující přístup 
za spravedlivých podmínek a za přiměřené 
ceny pro všechny komunity, bez ohledu na 
jejich geografickou polohu, čímž se zajistí, 
že žádný evropský občan nezůstane 
vyloučen;

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat 
o univerzální a vysokorychlostní přístup 
všech občanů a spotřebitelů k internetu, a 
to prostřednictvím pevného a mobilního 
připojení, a o hospodářskou soutěž a 
investice do infrastruktury příští generace a 
služeb; zdůrazňuje, že regulační rámec 
v Unii musí být otevřený a musí 
podporovat vznik nových a alternativních 
technologií, ale i nových generací 
infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Angelika Niebler, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat 
o univerzální a vysokorychlostní přístup 
všech občanů a spotřebitelů k internetu, a 
to prostřednictvím pevného a mobilního 
připojení a zavedení infrastruktury příští 
generace; zdůrazňuje, že za tímto účelem 
jsou potřebné politiky podporující přístup 
za spravedlivých podmínek a za přiměřené 
ceny pro všechny komunity, bez ohledu na 
jejich geografickou polohu, čímž se zajistí, 
že žádný evropský občan nezůstane 
vyloučen;

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat 
o univerzální a vysokorychlostní 
uživatelský přístup všech občanů a 
spotřebitelů k internetu, a to 
prostřednictvím pevného a mobilního 
širokopásmového připojení a zavedení 
infrastruktury příští generace; zdůrazňuje, 
že za tímto účelem jsou potřebné cílené 
politiky vytvářející v mezích regulačního 
rámce pobídky pro udržitelné soukromé 
investice do nových přístupových 
infrastruktur a podporující širokopásmový 
přístup za spravedlivých podmínek a za 
přiměřené ceny pro všechny občany, bez 
ohledu na jejich geografickou polohu, čímž 
se zajistí, že žádný evropský občan 
nezůstane vyloučen;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat 
o univerzální a vysokorychlostní přístup 
všech občanů a spotřebitelů k internetu, a 
to prostřednictvím pevného a mobilního 
připojení a zavedení infrastruktury příští 
generace; zdůrazňuje, že za tímto účelem 
jsou potřebné politiky podporující přístup 
za spravedlivých podmínek a za přiměřené 
ceny pro všechny komunity, bez ohledu na 
jejich geografickou polohu, čímž se zajistí, 
že žádný evropský občan nezůstane 
vyloučen;

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat 
o univerzální a vysokorychlostní 
uživatelský přístup všech občanů a 
spotřebitelů k internetu, a to 
prostřednictvím pevného a mobilního 
připojení a zavedení infrastruktury příští 
generace; zdůrazňuje, že za tímto účelem 
jsou potřebné politiky podporující přístup 
za spravedlivých podmínek a za přiměřené 
ceny pro všechny občany, bez ohledu na 
jejich geografickou polohu, čímž se zajistí, 
že žádný evropský občan nezůstane 
vyloučen, a to vytvoří v mezích 
regulačního rámce pobídky pro podporu 
udržitelných soukromých investic do 
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přístupových infrastruktur příští 
generace;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat 
o univerzální a vysokorychlostní přístup 
všech občanů a spotřebitelů k internetu, a 
to prostřednictvím pevného a mobilního 
připojení a zavedení infrastruktury příští 
generace; zdůrazňuje, že za tímto účelem 
jsou potřebné politiky podporující přístup 
za spravedlivých podmínek a za přiměřené 
ceny pro všechny komunity, bez ohledu na 
jejich geografickou polohu, čímž se zajistí, 
že žádný evropský občan nezůstane 
vyloučen;

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat 
o univerzální a vysokorychlostní 
uživatelský přístup všech občanů a 
spotřebitelů k internetu, a to 
prostřednictvím pevného a 
širokopásmového mobilního připojení a 
zavedení infrastruktury a služeb příští 
generace; zdůrazňuje, že za tímto účelem 
jsou potřebné politiky podporující 
hospodářskou soutěž, možnost volby a 
rozmanitost vysokorychlostních služeb 
zajišťujících přístup za spravedlivých 
podmínek a za přiměřené ceny pro všechny 
občany, bez ohledu na jejich geografickou 
polohu, čímž se zajistí, že žádný evropský 
občan nezůstane vyloučen, a to vytvoří 
pobídky k zachování soukromých investic 
do přístupových infrastruktur příští 
generace, aby se tak využíval potenciál 
internetu ve prospěch evropských občanů 
a malých podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat 
o univerzální a vysokorychlostní přístup 
všech občanů a spotřebitelů k internetu, a 
to prostřednictvím pevného a mobilního 
připojení a zavedení infrastruktury příští 
generace; zdůrazňuje, že za tímto účelem 
jsou potřebné politiky podporující přístup 
za spravedlivých podmínek a za přiměřené 
ceny pro všechny komunity, bez ohledu na 
jejich geografickou polohu, čímž se zajistí, 
že žádný evropský občan nezůstane 
vyloučen;

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat 
o univerzální a vysokorychlostní přístup 
všech občanů a spotřebitelů k internetu, a 
to prostřednictvím pevného a mobilního 
připojení a zavedení infrastruktury a služeb
příští generace vytvořením pobídek na 
podporu investic; zdůrazňuje, že za tímto 
účelem jsou potřebné politiky podporující 
hospodářskou soutěž, možnost volby a 
rozmanitost vysokorychlostních služeb 
zajišťujících přístup za spravedlivých 
podmínek a za přiměřené ceny pro všechny 
komunity, bez ohledu na jejich 
geografickou polohu, čímž se zajistí, že 
žádný evropský občan nezůstane vyloučen;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat 
o univerzální a vysokorychlostní přístup 
všech občanů a spotřebitelů k internetu, a 
to prostřednictvím pevného a mobilního 
připojení a zavedení infrastruktury příští 
generace; zdůrazňuje, že za tímto účelem 
jsou potřebné politiky podporující přístup 
za spravedlivých podmínek a za přiměřené 
ceny pro všechny komunity, bez ohledu na 
jejich geografickou polohu, čímž se zajistí, 
že žádný evropský občan nezůstane 
vyloučen;

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat 
o univerzální a vysokorychlostní přístup 
všech občanů a spotřebitelů k internetu, a 
to prostřednictvím pevného a mobilního 
připojení a hospodářské soutěže a investic 
do infrastruktury a služeb příští generace ; 
zdůrazňuje, že za tímto účelem jsou 
potřebné politiky podporující možnost 
volby a rozmanitost vysokorychlostních 
služeb zajišťujících přístup za 
spravedlivých podmínek a za přiměřené 
ceny pro všechny komunity, bez ohledu na 
jejich geografickou polohu, čímž se zajistí, 
že žádný evropský občan nezůstane 
vyloučen;

Or. en
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Pozměňovací návrh 64
Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat 
o univerzální a vysokorychlostní přístup 
všech občanů a spotřebitelů k internetu, a 
to prostřednictvím pevného a mobilního 
připojení a zavedení infrastruktury příští 
generace; zdůrazňuje, že za tímto účelem 
jsou potřebné politiky podporující přístup 
za spravedlivých podmínek a za přiměřené 
ceny pro všechny komunity, bez ohledu na 
jejich geografickou polohu, čímž se zajistí, 
že žádný evropský občan nezůstane 
vyloučen;

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat 
o univerzální a vysokorychlostní přístup 
všech občanů a spotřebitelů k internetu, a 
to prostřednictvím pevného a mobilního 
připojení, investic do infrastruktury příští 
generace a hospodářské soutěže v oblasti 
služeb; zdůrazňuje, že za tímto účelem jsou 
potřebné politiky podporující možnost 
volby a rozmanitost vysokorychlostních 
služeb zajišťujících přístup za 
spravedlivých podmínek a za přiměřené 
ceny pro všechny komunity, bez ohledu na 
jejich geografickou polohu, čímž se zajistí, 
že žádný evropský občan nezůstane 
vyloučen;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Sajjad Karim

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat 
o univerzální a vysokorychlostní přístup 
všech občanů a spotřebitelů k internetu, a 
to prostřednictvím pevného a mobilního 
připojení a zavedení infrastruktury příští 
generace; zdůrazňuje, že za tímto účelem 
jsou potřebné politiky podporující přístup 
za spravedlivých podmínek a za přiměřené 
ceny pro všechny komunity, bez ohledu na 
jejich geografickou polohu, čímž se zajistí, 
že žádný evropský občan nezůstane 
vyloučen;

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat 
o univerzální a vysokorychlostní přístup 
všech občanů a spotřebitelů k internetu, a 
to prostřednictvím pevného a mobilního 
připojení a hospodářské soutěže a investic 
do infrastruktury a služeb příští generace; 
zdůrazňuje, že za tímto účelem jsou 
potřebné politiky propagující a podporující 
možnost volby a rozmanitost 
vysokorychlostních služeb zajišťujících 
přístup za spravedlivých podmínek a za 
přiměřené ceny pro všechny komunity, bez 
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ohledu na jejich geografickou polohu, čímž 
se zajistí, že žádný evropský občan 
nezůstane vyloučen;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat 
o univerzální a vysokorychlostní přístup 
všech občanů a spotřebitelů k internetu, a 
to prostřednictvím pevného a mobilního 
připojení a zavedení infrastruktury příští 
generace; zdůrazňuje, že za tímto účelem 
jsou potřebné politiky podporující přístup 
za spravedlivých podmínek a za přiměřené 
ceny pro všechny komunity, bez ohledu na 
jejich geografickou polohu, čímž se zajistí, 
že žádný evropský občan nezůstane 
vyloučen;

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat 
o univerzální a vysokorychlostní přístup 
všech občanů a spotřebitelů k internetu, a 
to prostřednictvím pevného a mobilního 
připojení a hospodářské soutěže a investic 
do infrastruktury a služeb příští generace; 
zdůrazňuje, že za tímto účelem jsou 
potřebné politiky podporující možnost 
volby a rozmanitost vysokorychlostních 
služeb zajišťujících přístup za 
spravedlivých podmínek a za přiměřené 
ceny pro všechny komunity, bez ohledu na 
jejich geografickou polohu, čímž se zajistí, 
že žádný evropský občan nezůstane 
vyloučen;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat 
o univerzální a vysokorychlostní přístup 
všech občanů a spotřebitelů k internetu, a 
to prostřednictvím pevného a mobilního 

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat 
o univerzální a vysokorychlostní přístup 
všech občanů a spotřebitelů k internetu, a 
to prostřednictvím pevného a mobilního 
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připojení a zavedení infrastruktury příští 
generace; zdůrazňuje, že za tímto účelem 
jsou potřebné politiky podporující přístup 
za spravedlivých podmínek a za přiměřené 
ceny pro všechny komunity, bez ohledu na 
jejich geografickou polohu, čímž se zajistí, 
že žádný evropský občan nezůstane 
vyloučen;

připojení a hospodářské soutěže a investic 
do infrastruktury a služeb příští generace; 
zdůrazňuje, že za tímto účelem jsou 
potřebné politiky podporující možnost 
volby a rozmanitost vysokorychlostních 
služeb zajišťujících přístup za 
spravedlivých podmínek a za přiměřené 
ceny pro všechny komunity, bez ohledu na 
jejich geografickou polohu, čímž se zajistí, 
že žádný evropský občan nezůstane 
vyloučen;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat 
o univerzální a vysokorychlostní přístup 
všech občanů a spotřebitelů k internetu, a 
to prostřednictvím pevného a mobilního 
připojení a zavedení infrastruktury příští 
generace; zdůrazňuje, že za tímto účelem 
jsou potřebné politiky podporující přístup 
za spravedlivých podmínek a za přiměřené 
ceny pro všechny komunity, bez ohledu na 
jejich geografickou polohu, čímž se zajistí, 
že žádný evropský občan nezůstane 
vyloučen;

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat 
o univerzální a vysokorychlostní přístup 
všech občanů a spotřebitelů k internetu, a 
to prostřednictvím pevného a mobilního 
připojení a hospodářskou soutěž v této 
oblasti a zavedení infrastruktury a služeb 
příští generace; zdůrazňuje, že za tímto 
účelem jsou potřebné politiky podporující 
přístup a výběr služeb za spravedlivých 
podmínek a za přiměřené ceny pro všechny 
občany, bez ohledu na jejich geografickou 
polohu, čímž se zajistí, že žádný evropský 
občan nezůstane vyloučen;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat 
o univerzální a vysokorychlostní přístup 
všech občanů a spotřebitelů k internetu, a 
to prostřednictvím pevného a mobilního 
připojení a zavedení infrastruktury příští 
generace; zdůrazňuje, že za tímto účelem 
jsou potřebné politiky podporující přístup 
za spravedlivých podmínek a za přiměřené 
ceny pro všechny komunity, bez ohledu na 
jejich geografickou polohu, čímž se zajistí, 
že žádný evropský občan nezůstane 
vyloučen;

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat 
o univerzální a vysokorychlostní přístup 
všech občanů a spotřebitelů k internetu, a 
to prostřednictvím pevného a mobilního 
připojení a zavedení infrastruktury příští 
generace; zdůrazňuje, že za tímto účelem 
jsou potřebné politiky podporující investice 
a hospodářskou soutěž v těchto sítích 
umožňující přístup za spravedlivých 
podmínek a za přiměřené ceny pro všechny 
komunity, bez ohledu na jejich 
geografickou polohu, čímž se zajistí, že 
žádný evropský občan nezůstane vyloučen;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat 
o univerzální a vysokorychlostní přístup 
všech občanů a spotřebitelů k internetu, a 
to prostřednictvím pevného a mobilního 
připojení a zavedení infrastruktury příští 
generace; zdůrazňuje, že za tímto účelem 
jsou potřebné politiky podporující přístup 
za spravedlivých podmínek a za přiměřené 
ceny pro všechny komunity, bez ohledu na 
jejich geografickou polohu, čímž se zajistí, 
že žádný evropský občan nezůstane 
vyloučen;

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat 
o univerzální a vysokorychlostní přístup 
všech občanů a spotřebitelů k internetu, a 
to prostřednictvím pevného a mobilního 
připojení a zavedení infrastruktury příští 
generace; zdůrazňuje, že za tímto účelem 
jsou potřebné politiky podporující účinnou 
hospodářskou soutěž a investice 
zajišťující přístup za spravedlivých 
podmínek a za přiměřené ceny pro všechny 
komunity, bez ohledu na jejich 
geografickou polohu, čímž se zajistí, že 
žádný evropský občan nezůstane vyloučen;

Or. en
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Pozměňovací návrh 71
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat 
o univerzální a vysokorychlostní přístup 
všech občanů a spotřebitelů k internetu, a 
to prostřednictvím pevného a mobilního 
připojení a zavedení infrastruktury příští 
generace; zdůrazňuje, že za tímto účelem 
jsou potřebné politiky podporující přístup 
za spravedlivých podmínek a za přiměřené 
ceny pro všechny komunity, bez ohledu na 
jejich geografickou polohu, čímž se zajistí, 
že žádný evropský občan nezůstane 
vyloučen;

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat 
o univerzální a vysokorychlostní přístup 
všech občanů a spotřebitelů k internetu, a 
to prostřednictvím pevného a mobilního 
připojení a zavedení infrastruktury příští 
generace; zdůrazňuje, že za tímto účelem 
jsou potřebné politiky podporující 
hospodářskou soutěž a investice 
zajišťující přístup za spravedlivých 
podmínek a za přiměřené ceny pro všechny 
komunity, bez ohledu na jejich 
geografickou polohu, čímž se zajistí, že 
žádný evropský občan nezůstane vyloučen;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat 
o univerzální a vysokorychlostní přístup 
všech občanů a spotřebitelů k internetu, a 
to prostřednictvím pevného a mobilního 
připojení a zavedení infrastruktury příští 
generace; zdůrazňuje, že za tímto účelem 
jsou potřebné politiky podporující přístup 
za spravedlivých podmínek a za přiměřené 
ceny pro všechny komunity, bez ohledu na 
jejich geografickou polohu, čímž se zajistí, 
že žádný evropský občan nezůstane 
vyloučen;

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále usilovat 
o univerzální a vysokorychlostní přístup 
všech občanů a spotřebitelů k internetu, a 
to prostřednictvím pevného a mobilního 
připojení a zavedení infrastruktury příští 
generace; zdůrazňuje, že za tímto účelem 
jsou potřebné politiky podporující přístup 
za spravedlivých podmínek a za přiměřené 
ceny pro všechny komunity, bez ohledu na 
jejich geografickou polohu, čímž se zajistí, 
že žádný evropský občan nezůstane 
vyloučen; je znepokojen tím, že výdaje 
spojené s používáním internetu jsou stále 
pro řadu evropských občanů významným
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faktorem;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále
usilovat o univerzální a vysokorychlostní 
přístup všech občanů a spotřebitelů k 
internetu, a to prostřednictvím pevného a
mobilního připojení a zavedení 
infrastruktury příští generace; zdůrazňuje, 
že za tímto účelem jsou potřebné politiky 
podporující přístup za spravedlivých 
podmínek a za přiměřené ceny pro všechny 
komunity, bez ohledu na jejich 
geografickou polohu, čímž se zajistí, že 
žádný evropský občan nezůstane vyloučen;

2. zdůrazňuje, že je důležité urychleně
usilovat o univerzální a vysokorychlostní 
přístup všech občanů, spotřebitelů a 
firemních uživatelů k internetu, a to 
prostřednictvím pevného a mobilního 
připojení a zavedení infrastruktury příští 
generace; zdůrazňuje, že za tímto účelem 
jsou potřebné politiky podporující přístup 
za spravedlivých podmínek a za přiměřené 
ceny pro všechny komunity, bez ohledu na 
jejich společenské a materiální postavení, 
čímž se zajistí, že žádný evropský občan 
nezůstane vyloučen;

Or. el

Pozměňovací návrh 74
Matthias Groote

Návrh nařízení
Bod 2

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že je důležité nadále
usilovat o univerzální a vysokorychlostní 
přístup všech občanů a spotřebitelů k 
internetu, a to prostřednictvím pevného a 
mobilního připojení a zavedení 
infrastruktury příští generace; zdůrazňuje, 
že za tímto účelem jsou potřebné politiky 
podporující přístup za spravedlivých 

2. zdůrazňuje, že je důležité více usilovat o 
univerzální, neutrální a vysokorychlostní 
přístup všech občanů a spotřebitelů k 
internetu, a to prostřednictvím pevného a 
mobilního připojení a zavedení 
infrastruktury příští generace; zdůrazňuje, 
že za tímto účelem jsou potřebné politiky 
podporující přístup za spravedlivých 
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podmínek a za přiměřené ceny pro všechny 
komunity, bez ohledu na jejich 
geografickou polohu, čímž se zajistí, že 
žádný evropský občan nezůstane vyloučen;

podmínek a za přiměřené ceny pro všechny 
komunity, bez ohledu na jejich 
geografickou polohu, čímž se zajistí, že 
žádný evropský občan nezůstane vyloučen;

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo 
Kalfin

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zvýšily své úsilí ohledně podpory připojení 
k internetovým službám a jejich využívání 
všemi občany, neboť je to způsob, jak 
posílit hospodářský růst a digitální 
začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že do roku 2013 by měly 
mít všechny domácnosti v EU přístup 
k širokopásmovému internetu, a to za 
přiměřené ceny; proto naléhavě vyzývá 
Komisi, aby přezkoumala povinnosti 
univerzální služby, a vyzývá členské státy, 
aby dodaly nový impuls evropské strategii 
v oblasti vysokorychlostních 
širokopásmových sítí, konkrétně 
prostřednictvím aktualizace vnitrostátních 
cílů pro širokopásmové a vysokorychlostní 
pokrytí;

3. je přesvědčen, že do roku 2013 by měly 
mít všechny domácnosti v EU přístup 
k širokopásmovému internetu, a to za 
přiměřené ceny; proto naléhavě vyzývá 
Komisi, aby ve své připravované strategii 
v oblasti vysokorychlostních 
širokopásmových sítí mobilizovala veškeré 
dostupné politické nástroje k dosažení 
vysokorychlostní širokopásmové sítě pro 
všechny, včetně využití Strukturálních 
fondů EU, plánu evropské hospodářské 
obnovy a využití účinnosti digitální 
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dividendy, a vyzývá členské státy, aby 
poskytly nový impuls evropské strategii 
v oblasti vysokorychlostních 
širokopásmových sítí, konkrétně 
prostřednictvím aktualizace vnitrostátních 
cílů pro širokopásmové a vysokorychlostní 
pokrytí; vítá skutečnost, že Komise 
provede přezkum povinností univerzální 
služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo 
Kalfin

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že do roku 2013 by měly 
mít všechny domácnosti v EU přístup 
k širokopásmovému internetu, a to za 
přiměřené ceny; proto naléhavě vyzývá 
Komisi, aby přezkoumala povinnosti 
univerzální služby, a vyzývá členské státy, 
aby dodaly nový impuls evropské strategii 
v oblasti vysokorychlostních 
širokopásmových sítí, konkrétně 
prostřednictvím aktualizace vnitrostátních 
cílů pro širokopásmové a vysokorychlostní 
pokrytí;

3. je přesvědčen, že do roku 2013 by měly 
mít všechny domácnosti v EU přístup 
k širokopásmovému internetu, a to za 
přiměřené ceny; proto naléhavě vyzývá 
Komisi, aby přezkoumala povinnosti 
univerzální služby, a vyzývá členské státy, 
aby dodaly nový impuls evropské strategii 
v oblasti vysokorychlostních 
širokopásmových sítí, konkrétně 
prostřednictvím aktualizace vnitrostátních 
cílů pro širokopásmové a vysokorychlostní 
pokrytí; dále Komisi vyzývá, aby ve své 
připravované strategii v oblasti 
vysokorychlostních širokopásmových sítí 
mobilizovala veškeré dostupné politické 
nástroje k dosažení vysokorychlostní 
širokopásmové sítě pro všechny, včetně 
využití Strukturálních fondů EU a 
účinnosti digitální dividendy za účelem 
rozšíření mobilního širokopásmového 
pokrytí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že do roku 2013 by měly 
mít všechny domácnosti v EU přístup 
k širokopásmovému internetu, a to za 
přiměřené ceny; proto naléhavě vyzývá 
Komisi, aby přezkoumala povinnosti 
univerzální služby, a vyzývá členské státy, 
aby dodaly nový impuls evropské strategii 
v oblasti vysokorychlostních 
širokopásmových sítí, konkrétně 
prostřednictvím aktualizace vnitrostátních 
cílů pro širokopásmové a vysokorychlostní 
pokrytí;

3. je přesvědčen, že do roku 2013 by měly 
mít všechny domácnosti v EU přístup 
k širokopásmovému internetu, a to za 
přiměřené ceny; proto naléhavě vyzývá 
Komisi, aby přezkoumala povinnosti 
univerzální služby, a vyzývá členské státy, 
aby dodaly nový impuls evropské strategii 
v oblasti vysokorychlostních 
širokopásmových sítí, konkrétně 
prostřednictvím povzbuzování investic do 
poskytování širokopásmového a 
vysokorychlostního pokrytí v souladu 
s požadavky trhu, a současně 
podporováním rozvoje vedoucí pozice 
v oblasti technologií a vzniku nových 
vysoce kvalitních služeb, které mohou 
ujmout vedení na světovém trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že do roku 2013 by měly 
mít všechny domácnosti v EU přístup 
k širokopásmovému internetu, a to za 
přiměřené ceny; proto naléhavě vyzývá 
Komisi, aby přezkoumala povinnosti 
univerzální služby, a vyzývá členské státy, 
aby dodaly nový impuls evropské strategii 
v oblasti vysokorychlostních 
širokopásmových sítí, konkrétně 
prostřednictvím aktualizace vnitrostátních 

3. je přesvědčen, že do roku 2013 by měly 
mít všechny domácnosti v EU přístup 
k širokopásmovému internetu, a to za 
přiměřené ceny; je přesvědčen,že tohoto 
cíle lze dosáhnout zkombinováním 
různých technologií, které budou 
poskytovat nákladově efektivní a 
k životnímu prostředí šetrnou konektivitu 
v dané oblasti, s vyrovnaným a vysoce 
kvalitním výkonem; proto naléhavě vyzývá 



AM\806061CS.doc 41/98 PE439.243v01-00

CS

cílů pro širokopásmové a vysokorychlostní 
pokrytí;

Komisi, aby přezkoumala povinnosti 
univerzální služby, a vyzývá členské státy, 
aby dodaly nový impuls evropské strategii 
v oblasti vysokorychlostních 
širokopásmových sítí, konkrétně 
prostřednictvím aktualizace vnitrostátních 
cílů pro širokopásmové a vysokorychlostní 
pokrytí;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že do roku 2013 by měly 
mít všechny domácnosti v EU přístup 
k širokopásmovému internetu, a to za 
přiměřené ceny; proto naléhavě vyzývá 
Komisi, aby přezkoumala povinnosti 
univerzální služby, a vyzývá členské státy, 
aby dodaly nový impuls evropské strategii 
v oblasti vysokorychlostních 
širokopásmových sítí, konkrétně 
prostřednictvím aktualizace vnitrostátních 
cílů pro širokopásmové a vysokorychlostní 
pokrytí;

3. je přesvědčen, že do roku 2013 by měly 
mít všechny domácnosti v EU přístup 
k širokopásmovému internetu, a to za 
přiměřené ceny; proto naléhavě vyzývá 
Komisi, aby přezkoumala povinnosti 
univerzální služby, a vyzývá členské státy, 
aby dodaly nový impuls evropské strategii 
v oblasti vysokorychlostních 
širokopásmových sítí, konkrétně 
prostřednictvím aktualizace vnitrostátních 
cílů pro širokopásmové a vysokorychlostní 
pokrytí; žádá příslušné vnitrostátní 
orgány k dohledu nad kvalitou 
širokopásmového připojení, aby 
spotřebitelé měli potřebnou infrastrukturu 
k použití aplikací, jako je internetový 
hlasový protokol, video-streaming atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že do roku 2013 by měly 
mít všechny domácnosti v EU přístup 
k širokopásmovému internetu, a to za 
přiměřené ceny; proto naléhavě vyzývá 
Komisi, aby přezkoumala povinnosti 
univerzální služby, a vyzývá členské státy, 
aby dodaly nový impuls evropské strategii 
v oblasti vysokorychlostních 
širokopásmových sítí, konkrétně 
prostřednictvím aktualizace vnitrostátních 
cílů pro širokopásmové a vysokorychlostní 
pokrytí; 

3. je přesvědčen, že do roku 2013 by měly 
mít všechny domácnosti v EU přístup 
k širokopásmovému internetu, a to za 
přiměřené a dostupné ceny; proto naléhavě 
vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
povinnosti univerzální služby, a vyzývá 
členské státy, aby dodaly nový impuls 
evropské strategii v oblasti 
vysokorychlostních širokopásmových sítí, 
konkrétně prostřednictvím aktualizace 
vnitrostátních cílů pro širokopásmové a 
vysokorychlostní pokrytí;

Or. es

Pozměňovací návrh 82
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že do roku 2013 by měly 
mít všechny domácnosti v EU přístup 
k širokopásmovému internetu, a to za 
přiměřené ceny; proto naléhavě vyzývá 
Komisi, aby přezkoumala povinnosti 
univerzální služby, a vyzývá členské státy, 
aby dodaly nový impuls evropské strategii 
v oblasti vysokorychlostních 
širokopásmových sítí, konkrétně 
prostřednictvím aktualizace vnitrostátních 
cílů pro širokopásmové a vysokorychlostní 
pokrytí;

3. je přesvědčen, že do roku 2013 by měly 
mít všechny domácnosti v EU přístup 
k širokopásmovému internetu, a to za 
přiměřené ceny; proto naléhavě vyzývá 
Komisi, aby přezkoumala povinnosti 
univerzální služby, a vyzývá členské státy, 
aby dodaly nový impuls evropské strategii 
v oblasti vysokorychlostních 
širokopásmových sítí, konkrétně 
prostřednictvím aktualizace vnitrostátních 
cílů pro širokopásmové a vysokorychlostní 
pokrytí; poukazuje zejména na článek 174 
Lisabonské smlouvy, podle kterého 
mohou být jedním z řešení pro připojení 
milionů občanů EU na ostrovech, 
v horských oblastech a řídce osídlených 
regionech v přijatelném časovém 
horizontu a s přiměřenými náklady 
bezdrátové technologie například satelity, 
které umožní okamžitou konektivitu 
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k internetové páteřní síti, jen 
s nainstalováním talířové antény a 
koncového zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že vhodnějším řešením pro 
připojení milionů občanů EU v odlehlých 
místech, horských oblastech a řídce 
osídlených regionech v přijatelném 
časovém horizontu a s přiměřenými 
náklady mohou být bezdrátové 
technologie, které umožní okamžitou 
univerzální konektivitu k internetové 
páteřní síti;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Paul Rübig, Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že optimálním řešením pro 
připojení milionů občanů EU na 
ostrovech, v horských oblastech a řídce 
osídlených regionech v přijatelném 
časovém horizontu a s přiměřenými 
náklady mohou být bezdrátové 
technologie, například satelity, WIFI a 
další, jako mobilní síť 3G, které umožní 
okamžitou konektivitu k internetové 
páteřní síti, jen s nainstalováním jednoho 
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běžného koncového zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že povinnosti univerzální 
služby by měly vytvářet pro spotřebitele 
účinnou bezpečnostní síť, současně by ale 
neměly narušovat trh ani zatížit 
spotřebitele a provozovatele; 

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že poskytování univerzální 
služby by mělo vytvářet pro spotřebitele 
účinnou bezpečnostní síť, současně by ale 
nemělo narušovat trh ani zatížit operátory 
a spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že podstatná je soudržnost 
Unie, a proto požaduje, aby Komise 
přijala mimořádná opatření, jimiž zajistí, 
aby bylo tohoto cíle dosaženo i ve 
venkovských oblastech a izolovaných 
komunitách; domnívá se, že je třeba, a to i 
před splněním tohoto konečného cíle, 
zpřístupnit těmto oblastem a jednotlivcům 
alespoň základní internetové služby za 
konkurenceschopnou cenu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. vyzývá Komisi, aby ve své 
připravované strategii v oblasti 
vysokorychlostních širokopásmových sítí 
mobilizovala veškeré dostupné politické 
nástroje k dosažení širokopásmové sítě 
pro všechny, včetně využití Strukturálních 
fondů EU, plánu evropské hospodářské 
obnovy a využití digitální dividendy za 
účelem rozšíření širokopásmového
pokrytí;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby 
Evropa zůstala i nadále mobilním 
světadílem a aby do roku 2015 využívalo 
75 % účastníků mobilních sítí technologie 
třetí (nebo vyšší) generace; připomíná, že 
je nutné urychlit harmonizované zavádění 
digitální dividendy, aniž by tím utrpěly 
stávající vysílací služby;

4. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby 
Evropa zůstala i nadále mobilním 
světadílem a aby do roku 2015 využívalo 
75 % účastníků mobilních sítí technologie 
třetí (nebo vyšší) generace;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby 
Evropa zůstala i nadále mobilním 
světadílem a aby do roku 2015 využívalo 
75 % účastníků mobilních sítí technologie 
třetí (nebo vyšší) generace; připomíná, že 
je nutné urychlit harmonizované zavádění 
digitální dividendy, aniž by tím utrpěly 
stávající vysílací služby;

4. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby 
Evropa zůstala i nadále mobilním 
světadílem a aby do roku 2015 využívalo 
75 % účastníků mobilních sítí technologie 
třetí (nebo vyšší) generace; připomíná, že 
je nutné urychlit harmonizované zavádění 
digitální dividendy, aniž by tím utrpěly 
stávající vysílací služby; zdůrazňuje, že je 
nutné zajistit, aby Evropa i nadále 
setrvala na vrcholu vědeckého výzkumu 
a inovací v oblasti bezdrátových služeb; 
zdůrazňuje také význam přístupu 
veřejnosti k bezplatným veřejným 
bezdrátovým sítím na všech veřejných 
a společných prostranstvích 
a v prostředcích hromadné dopravy. 

Or. el
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Pozměňovací návrh 91
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby 
Evropa zůstala i nadále mobilním 
světadílem a aby do roku 2015 využívalo 
75 % účastníků mobilních sítí technologie 
třetí (nebo vyšší) generace; připomíná, že 
je nutné urychlit harmonizované zavádění 
digitální dividendy, aniž by tím utrpěly 
stávající vysílací služby;

4. zdůrazňuje, že je důležité podporovat 
zavedení pokrokových bezdrátových 
technologií a zajistit, aby Evropa zůstala i 
nadále mobilním světadílem; zdůrazňuje 
význam udržitelné hospodářské soutěže a 
inovací v oblasti bezdrátových služeb a 
zajištění toho, aby do roku 2015 využívalo 
75 % účastníků mobilních sítí technologie 
třetí (nebo vyšší) generace; připomíná, že 
je nutné podporovat koordinované
zavádění digitální dividendy, aniž by tím 
utrpěly stávající vysílací služby; vyzývá 
Komisi a Sdružení evropských 
regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací, aby sledovaly 
přidělení spektra a jeho využití a podaly 
zprávu o hospodářské soutěži a vývoji na 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby 
Evropa zůstala i nadále mobilním 
světadílem a aby do roku 2015 využívalo 
75 % účastníků mobilních sítí technologie 
třetí (nebo vyšší) generace; připomíná, že 
je nutné urychlit harmonizované zavádění 
digitální dividendy, aniž by tím utrpěly 
stávající vysílací služby;

4. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby 
Evropa zůstala i nadále mobilním 
světadílem a aby do roku 2015 využívalo 
75 % účastníků mobilních sítí mobilní 
širokopásmovou síť; připomíná, že je 
nutné urychlit harmonizované zavádění 
digitální dividendy, aniž by tím utrpěly 
stávající a zlepšené vysílací služby; 
zdůrazňuje, že přidělování digitálních 
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dividend by mělo podporovat rozšíření 
pokrytí a zlepšení kvality širokopásmové 
sítě při dodržení zásad nediskriminace;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Silvana Koch-Mehrin

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby 
Evropa zůstala i nadále mobilním 
světadílem a aby do roku 2015 využívalo
75 % účastníků mobilních sítí technologie 
třetí (nebo vyšší) generace; připomíná, že 
je nutné urychlit harmonizované zavádění 
digitální dividendy, aniž by tím utrpěly 
stávající vysílací služby;

4. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby 
Evropa zůstala i nadále mobilním 
světadílem a aby do roku 2015 mělo 75 % 
účastníků mobilních sítí přístup 
k vysokorychlostním bezdrátovým 
službám; zdůrazňuje význam udržitelné 
hospodářské soutěže a inovací v oblasti 
bezdrátových služeb; připomíná, že je 
nutné urychlit harmonizované zavádění 
digitální dividendy, a to při dodržení zásad 
nediskriminace a aniž by tím utrpěly 
stávající vysílací služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby 
Evropa zůstala i nadále mobilním 
světadílem a aby do roku 2015 využívalo 
75 % účastníků mobilních sítí technologie 
třetí (nebo vyšší) generace; připomíná, že 
je nutné urychlit harmonizované zavádění 
digitální dividendy, aniž by tím utrpěly 

4. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby 
Evropa zůstala i nadále mobilním 
světadílem a aby do roku 2015 využívalo 
75 % účastníků mobilních sítí technologie 
třetí (nebo vyšší) generace; připomíná, že 
je nutné urychlit harmonizované zavádění 
digitální dividendy, a to při dodržení zásad 
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stávající vysílací služby; nediskriminace a aniž by tím utrpěly 
stávající vysílací služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby 
Evropa zůstala i nadále mobilním 
světadílem a aby do roku 2015 využívalo 
75 % účastníků mobilních sítí technologie 
třetí (nebo vyšší) generace; připomíná, že 
je nutné urychlit harmonizované zavádění 
digitální dividendy, aniž by tím utrpěly 
stávající vysílací služby;

4. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby 
Evropa zůstala i nadále mobilním 
světadílem a aby do roku 2015 využívalo 
75 % účastníků mobilních sítí technologie 
třetí (nebo vyšší) generace; připomíná, že 
je nutné urychlit harmonizované zavádění 
digitální dividendy, a to při dodržení zásad 
nediskriminace a aniž by tím utrpěly 
stávající vysílací služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby 
Evropa zůstala i nadále mobilním 
světadílem a aby do roku 2015 využívalo 
75 % účastníků mobilních sítí technologie 
třetí (nebo vyšší) generace; připomíná, že 
je nutné urychlit harmonizované zavádění 
digitální dividendy, aniž by tím utrpěly 
stávající vysílací služby;

4. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby 
Evropa zůstala i nadále mobilním 
světadílem a aby do roku 2015 využívalo 
75 % účastníků mobilních sítí technologie 
třetí (nebo vyšší) generace; připomíná, že 
je nutné urychlit harmonizované zavádění 
digitální dividendy, a to při dodržení zásad 
nediskriminace a aniž by tím utrpěly 
stávající vysílací služby;

Or. en
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Pozměňovací návrh 97
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby 
Evropa zůstala i nadále mobilním 
světadílem a aby do roku 2015 využívalo 
75  % účastníků mobilních sítí technologie 
třetí (nebo vyšší) generace; připomíná, že 
je nutné urychlit harmonizované zavádění 
digitální dividendy, aniž by tím utrpěly 
stávající vysílací služby;

4. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby 
Evropa zůstala i nadále mobilním 
světadílem a aby do roku 2015 využívalo 
75 % účastníků mobilních sítí 
vysokorychlostní mobilní síť; připomíná, 
že je nutné urychlit harmonizované 
zavádění digitální dividendy, aniž by tím 
utrpěly stávající vysílací služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Henri Weber

Návrh nařízení
Bod 4

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby 
Evropa zůstala i nadále mobilním 
světadílem a aby do roku 2015 využívalo 
75 % účastníků mobilních sítí technologie 
třetí (nebo vyšší) generace; připomíná, že 
je nutné urychlit harmonizované zavádění 
digitální dividendy, aniž by tím utrpěly 
stávající vysílací služby;

4. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby 
Evropa zůstala i nadále mobilním 
světadílem a aby do roku 2015 využívalo 
75 % účastníků mobilních sítí technologie 
třetí (nebo vyšší) generace; připomíná, že 
je nutné urychlit koordinované zavádění 
digitální dividendy, aniž by tím utrpěly 
stávající vysílací služby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 99
Henri Weber

Návrh nařízení
Bod 4 a (nový)
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Návrh nařízení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že tzv. digitální dividenda 
je vzácným zdrojem spektra pro 
hospodářský, sociální a kulturní rozvoj; 
vyzývá Komisi, aby uznala hodnotu 
stávajících platforem, jež jsou velmi 
oblíbené, konkurenceschopné a 
hospodářsky přínosné, jako je pozemní 
digitální televizní vysílání, a aby umožnila 
jejich vývoj a zároveň usnadnila rozvoj 
jiných technologií;

Or. fr

Pozměňovací návrh 100
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že je nezbytné urychlit 
koordinované harmonizované zavádění 
spektra digitální dividendy, a tím zajistit 
koexistenci stávajícího a plánovaného 
využití v kmitočtovém rozsahu a 
optimalizované využití tohoto cenného 
zdroje pro nové služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že je nezbytné urychlit 
koordinované harmonizované zavádění 
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spektra digitální dividendy, a tím zajistit 
koexistenci stávajícího a plánovaného 
využití v kmitočtovém rozsahu a 
optimalizované využití tohoto cenného 
zdroje pro nové služby, jako je mobilní 
širokopásmová síť;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že je nezbytné urychlit 
koordinované harmonizované zavádění 
spektra digitální dividendy, a tím zajistit 
koexistenci stávajícího a plánovaného 
využití v kmitočtovém rozsahu a 
optimalizované využití tohoto cenného 
zdroje pro nové služby, jako je mobilní 
širokopásmová síť;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Výbor pro rádiové spektrum, 
aby se zabýval praktickými a technickými 
požadavky pro zajištění včasné
dostupnosti spektra, a to s dostatečnou 
pružností, a umožnil tím zavedení nových 
technologií a služeb, zejména 
širokopásmové mobilní sítě, na podporu 
cílů agendy 2015.eu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 104
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. naléhavě žádá Komisi, aby uznala 
přínos usnadnění dalšího rozvíjení vysoce 
populárních, konkurenceschopných a 
ekonomicky výnosných stávajících 
platforem, jako je například pozemní 
televizní vysílání, a rovněž usnadnění 
vývoje dalších nových technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. podtrhuje velký význam internetu pro 
vzdělávání veřejnosti a pro předcházení 
sociálnímu vyloučení a jeho snižování.

Or. sv

Pozměňovací návrh 106
Paul Rübig, Róża Thun Und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. Komise by měla provést posouzení 
dopadu, aby zjistila, jak lze realizovat 
přenositelnost telefonního čísla v rámci 
celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 4 a (new)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že do roku 2015 budou
evropské výzkumné instituce 
a infrastruktury muset být propojeny
vysokorychlostními komunikačními sítěmi 
třídy Gbps, které tak vytvářejí vnitřní síť 
pro evropskou výzkumnou společnost

Or. el

Pozměňovací návrh 108
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b podtrhuje potřebu dalšího posouzení a 
šetření k možnému vzájemnému 
ovlivňování, ke kterému by mohlo dojít 
mezi stávajícími a budoucími uživateli 
spektra, aby se tak zmírnily případné 
negativní dopady na spotřebitele;

Or. en
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Pozměňovací návrh 109
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b podtrhuje potřebu dalšího posouzení a 
šetření k možnému vzájemnému 
ovlivňování, ke kterému by mohlo dojít
mezi stávajícími a budoucími uživateli 
spektra, aby se tak zmírnily případné 
negativní dopady na spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b podtrhuje potřebu dalšího posouzení a 
šetření k možnému vzájemnému 
ovlivňování, ke kterému by mohlo dojít 
mezi stávajícími a budoucími uživateli 
spektra, aby se tak zmírnily případné 
negativní dopady na spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že s rostoucím počtem 5. domnívá se, že s rostoucím počtem 
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internetových připojení by do roku 2015 
mělo být 50 % domácností EU připojeno 
k vysokorychlostním sítím; 

internetových připojení by se měly členské 
státy snažit zajistit, aby do roku 2015 bylo
50 % domácností EU připojeno 
k vysokorychlostním sítím; zdůrazňuje 
však, že ačkoli jsou cíle pro podíl 
vysokorychlostní bezdrátové sítě na trhu 
jsou užitečné, skutečnou hybnou silou 
zlepšování konektivity pro všechny je 
experimentální přístup a přizpůsobení se 
tržní poptávce; zdůrazňuje, že by případně 
státní podpora měla podpořit nejen další 
zvyšování podílu širokopásmové sítě, která 
propojí občany celé Evropy, na trhu, ale i 
novou vedoucí pozici v oblasti technologií 
a inovací v EU;

Or. en

 Pozměňující návrh 112
Ilda Figueiredo

 Návrh usnesení
 Odstavec 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že s rostoucím počtem 
internetových připojení by do roku 2015 
mělo být 50 % domácností EU připojeno 
k vysokorychlostním sítím;

5. domnívá se, že s rostoucím počtem 
internetových připojení by do roku 2015 
mělo být 50 % domácností EU připojeno 
k vysokorychlostním sítím a mělo by být 
zajištěno plné pokrytí a přístup 
obyvatelstva nejvzdálenějších oblastí k 
informačním a komunikačním 
prostředkům, které nabízejí nové 
technologie, čehož příkladem jsou 
širokopásmové technologie;

Or. pt

Pozměňovací návrh 113
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že s rostoucím počtem 
internetových připojení by do roku 2015 
mělo být 50 % domácností EU připojeno 
k vysokorychlostním sítím; 

5. domnívá se, že s rostoucím počtem 
internetových připojení by do roku 2015 
mělo být 50 % domácností EU připojeno 
k vysokorychlostním sítím, a do roku 2020 
pak 100 %; připomíná význam 
odpovídajícího politického rámce, který 
umožňuje masivní veřejné i soukromé 
investice, jež jsou pro dosažení tohoto cíle 
nezbytné;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Angelika Niebler, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že s rostoucím počtem 
internetových připojení by do roku 2015 
mělo být 50 % domácností EU připojeno 
k vysokorychlostním sítím; 

5. domnívá se, že s rostoucím počtem 
internetových připojení by do roku 2015 
mělo být 50 % domácností EU připojeno 
k vysokorychlostním sítím; připomíná 
význam odpovídajícího politického rámce, 
který umožňuje masivní veřejné i 
soukromé investice nezbytné k dosažení 
tohoto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že s rostoucím počtem 
internetových připojení by do roku 2015 

5. domnívá se, že s rostoucím počtem 
internetových připojení by do roku 2015 
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mělo být 50 % domácností EU připojeno 
k vysokorychlostním sítím; 

mělo být 50 % domácností EU připojeno 
k vysokorychlostním sítím; zdůrazňuje, že 
by se evropské politiky měly zaměřit na 
podporu masivních veřejných i 
soukromých investic nezbytných 
k dosažení tohoto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že s rostoucím počtem 
internetových připojení by do roku 2015 
mělo být 50 % domácností EU připojeno 
k vysokorychlostním sítím; 

5. domnívá se, že s rostoucím počtem 
internetových připojení by do roku 2015 
mělo být 50 % domácností EU připojeno 
k vysokorychlostním sítím; zdůrazňuje, že 
by se evropské politiky měly zaměřit na 
podporu masivních veřejných i 
soukromých investic nezbytných 
k dosažení tohoto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Vicky 
Ford

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že s rostoucím počtem 
internetových připojení by do roku 2015 
mělo být 50 % domácností EU připojeno 
k vysokorychlostním sítím; 

5. domnívá se, že s rostoucím počtem 
internetových připojení by do roku 2015 
mělo být 50 % domácností EU připojeno 
k vysokorychlostním sítím; připomíná 
význam příslušného politického rámce, 
který umožňuje investice a hospodářskou 
soutěž nezbytné k dosažení tohoto cíle;
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Or. en

Pozměňovací návrh 118
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že s rostoucím počtem 
internetových připojení by do roku 2015 
mělo být 50 % domácností EU připojeno 
k vysokorychlostním sítím; 

5. domnívá se, že s rostoucím počtem 
internetových připojení by do roku 2015 
mělo být 50 % domácností EU připojeno 
k vysokorychlostním sítím; zdůrazňuje, že 
by zvláštní pozornost měla být věnována 
potřebným skupinám, zejména lidem 
s dětmi ve školním věku a fyzicky 
izolovaným lidem;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že s rostoucím počtem 
internetových připojení by do roku 2015 
mělo být 50 % domácností EU připojeno 
k vysokorychlostním sítím; 

5. domnívá se, že s rostoucím počtem 
internetových připojení by do roku 2015 
mělo být 50 % domácností EU připojeno 
k vysokorychlostním sítím; členské státy 
proto vyzývá, aby přijaly opatření 
nezbytná k dosažení tohoto evropského 
cíle;

Or. en
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Pozměňovací návrh 120
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že s rostoucím počtem 
internetových připojení by do roku 2015 
mělo být 50 % domácností EU připojeno 
k vysokorychlostním sítím; 

5. domnívá se, že s rostoucím počtem 
internetových připojení by do roku 2015 
mělo být 50 % domácností ve všech 
regionech EU připojeno 
k vysokorychlostním sítím a že by sítě 
s optickými vlákny měly být napojeny 
přímo na domácnosti na co možná nejvíce 
místech;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Paragraph 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že s rostoucím počtem 
internetových připojení by do roku 2015 
mělo být 50 % domácností EU připojeno
k vysokorychlostním sítím;

5. domnívá se, že s rostoucím počtem 
internetových připojení by do roku 2015 
mělo být 50 % domácností EU schopno 
dosáhnout připojení rychlosti třídy 100 
Mbps; v odlehlých, horských a ostrovních 
oblastech Evropské unie by tento podíl 
neměl být nižší než 25%;

Or. el

Pozměňovací návrh 122
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že s rostoucím počtem 
internetových připojení by do roku 2015 
mělo být 50 % domácností EU připojeno 
k vysokorychlostním sítím; 

5. domnívá se, že s rostoucím počtem 
internetových připojení by do roku 2015 
mělo být 50 % domácností EU připojeno 
k vysokorychlostním sítím, což bude moci 
konečný uživatel pocítit na spolehlivém a 
vylepšeném výkonu, v souladu 
s očekáváními a potřebami spotřebitele; 

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že s rostoucím počtem 
internetových připojení by do roku 2015 
mělo být 50 % domácností EU připojeno 
k vysokorychlostním sítím; 

5. domnívá se, že s rostoucím počtem 
internetových připojení by do roku 2015 
mělo být 50 % domácností EU připojeno 
k sítím s velmi vysokou rychlostí přenosu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že s rostoucím počtem 
internetových připojení by do roku 2015 
mělo být 50 % domácností EU připojeno 
k vysokorychlostním sítím; 

5. domnívá se, že s rostoucím počtem 
internetových připojení by do roku 2015 
mělo být 50 % domácností EU připojeno 
k sítím s velmi vysokou rychlostí přenosu; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 125
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby povzbudila 
hospodářskou soutěž mezi poskytovateli 
internetu s cílem zajistit rychlejší a 
levnější přístup k internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5 a. domnívá se, že je nutno podporovat 
zejména širokopásmová připojení 
v domácnostech s ohledem na kapacity 
nabízené pevnými a mobilními sítěmi a 
podporovat 3G sítě a pozdější s ohledem 
na tradiční chápání Evropy jako 
„mobilního“ regionu;

Or. es

Pozměňovací návrh 127
Angelika Niebler, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby provedly 
telekomunikační balíček ve vnitrostátním 
právu ještě před stanoveným termínem, a 
zejména jeho nová ustanovení o sítích a 

6. vyzývá členské státy, aby provedly 
telekomunikační balíček ve vnitrostátním 
právu ještě před stanoveným termínem, a 
zejména jeho nová ustanovení o sítích a 
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spektru NGA, která vytvoří stabilní 
regulační prostředí na podporu investic a 
současně zajistí hospodářskou soutěž;

spektru NGA, která vytvoří stabilní 
regulační prostředí na podporu investic a 
současně zajistí hospodářskou soutěž; trvá 
na tom, aby veškerá doporučení ohledně 
použití telekomunikačního balíčku pro 
přístupové sítě příští generace plně 
využívala koncepce představené ve 
směrnicích, jejichž cílem je posílit 
zavedení těchto sítí; domnívá se proto, že 
by měla Komise zrevidovat svůj současný 
přístup k regulaci NGA a přehodnotit svůj 
stávající nástroj doporučení pro NGA;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby provedly 
telekomunikační balíček ve vnitrostátním 
právu ještě před stanoveným termínem, a 
zejména jeho nová ustanovení o sítích a 
spektru NGA, která vytvoří stabilní 
regulační prostředí na podporu investic a 
současně zajistí hospodářskou soutěž;

6. vyzývá členské státy, aby řádně 
prosazovaly telekomunikační rámec EU, 
pověřily vnitrostátní regulační orgány a 
provedly telekomunikační balíček ve 
vnitrostátním právu ještě před stanoveným 
termínem, včetně jeho nových ustanovení 
o funkčním oddělení a spektru NGA, která 
vytvoří stabilní regulační prostředí, jež 
povzbuzuje investice a podporuje 
hospodářskou soutěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby provedly 
telekomunikační balíček ve vnitrostátním 
právu ještě před stanoveným termínem, a 
zejména jeho nová ustanovení o sítích a 
spektru NGA, která vytvoří stabilní 
regulační prostředí na podporu investic a 
současně zajistí hospodářskou soutěž;

6. vyzývá členské státy, aby řádně 
prosazovaly telekomunikační rámec EU, 
pověřily vnitrostátní regulační orgány a 
provedly telekomunikační balíček ve 
vnitrostátním právu ještě před stanoveným 
termínem, včetně jeho nových ustanovení 
o funkčním oddělení a spektru NGA, která 
vytvoří stabilní regulační prostředí, jež 
povzbuzuje investice a podporuje
hospodářskou soutěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek, Sajjad 
Karim, Vicky Ford

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby provedly 
telekomunikační balíček ve vnitrostátním 
právu ještě před stanoveným termínem, a 
zejména jeho nová ustanovení o sítích a 
spektru NGA, která vytvoří stabilní 
regulační prostředí na podporu investic a 
současně zajistí hospodářskou soutěž;

6. vyzývá členské státy, aby řádně 
prosazovaly telekomunikační rámec EU, 
pověřily vnitrostátní regulační orgány a 
provedly telekomunikační balíček ve 
vnitrostátním právu ještě před stanoveným 
termínem, včetně jeho nových ustanovení 
o funkčním oddělení a spektru NGA, která 
vytvoří stabilní regulační prostředí, jež 
povzbuzuje investice a hospodářskou 
soutěž; 

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby provedly
telekomunikační balíček ve vnitrostátním 
právu ještě před stanoveným termínem, a 
zejména jeho nová ustanovení o sítích a 
spektru NGA, která vytvoří stabilní 
regulační prostředí na podporu investic a 
současně zajistí hospodářskou soutěž;

6. vyzývá členské státy, aby řádně 
prosazovaly telekomunikační balíček a 
pověřily vnitrostátní regulační orgány 
ještě před stanoveným termínem, 

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby provedly 
telekomunikační balíček ve vnitrostátním 
právu ještě před stanoveným termínem, a 
zejména jeho nová ustanovení o sítích a 
spektru NGA, která vytvoří stabilní 
regulační prostředí na podporu investic a 
současně zajistí hospodářskou soutěž;

6. vyzývá členské státy, aby provedly 
telekomunikační balíček ve vnitrostátním 
právu ještě před stanoveným termínem a 
řádně jej vymáhaly, což vytvoří stabilní 
regulační prostředí, jež podporuje investice
a podporuje hospodářskou soutěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy, aby provedly 
telekomunikační balíček ve vnitrostátním 
právu ještě před stanoveným termínem, a 
zejména jeho nová ustanovení o sítích a 
spektru NGA, která vytvoří stabilní 

6. vyzývá členské státy, aby provedly 
telekomunikační balíček ve vnitrostátním 
právu ještě před stanoveným termínem, a 
zejména jeho nová ustanovení o sítích a 
spektru NGA, která vytvoří stabilní 
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regulační prostředí na podporu investic a 
současně zajistí hospodářskou soutěž;

regulační prostředí s cílem podpořit 
investice a současně zajistí hospodářskou 
soutěž;

Or. el

Pozměňovací návrh 134
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je zapotřebí urychleně 
zavést telekomunikační balíček a další 
reformy, a tím se otevřít rozmanitým 
infrastrukturám, novým operátorům a 
službám, jež zvýší podíl širokopásmového 
připojení na trhu a jeho dostupnost, 
neboť nové nabídky a služby vyvíjejí
konkurenční tlak na všechny stávající 
aktéry v souvislosti s cenami a službami;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá členské státy, aby znovu 
podnikly snahy o dosažení 
konkurenceschopných trhů informačních 
a komunikačních technologií, produktů a 
služeb a rovněž zlepšování jednotného 
trhu služeb informační společnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 136
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá členské státy, aby znovu 
podnikly snahy o dosažení 
konkurenceschopných trhů informačních 
a komunikačních technologií, produktů a 
služeb a rovněž zlepšování jednotného 
trhu služeb informační společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Adina-Ioana Vălean, Silvana Koch-Mehrin, Fiona Hall, Jens Rohde, Sajjad Karim

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá členské státy, aby znovu
podnikly snahy o dosažení 
konkurenceschopných trhů informačních 
a komunikačních technologií, produktů a 
služeb a rovněž zlepšování jednotného 
trhu služeb informační společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá členské státy, aby znovu 
podnikly snahy o dosažení 
konkurenceschopných trhů informačních 
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a komunikačních technologií, produktů a 
služeb a rovněž zlepšování jednotného 
trhu služeb informační společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že je nezbytné zvýšit 
účinnost koordinace v oblasti regulace a 
zajistit, aby Sdružení evropských 
regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací plně 
fungovalo co možná nejdříve;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. vyzývá zúčastněné subjekty, aby 
přijímaly otevřené modely pro zavádění 
komunikačních sítí a napomohly tak 
inovacím a podnítily poptávku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 141
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. vyzývá zúčastněné subjekty, aby 
přijímaly otevřené modely pro zavádění 
komunikačních sítí a napomohly tak 
inovacím a podnítily poptávku;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Adina-Ioana Vălean, Silvana Koch-Mehrin, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek, Sajjad 
Karim

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. vyzývá zúčastněné subjekty, aby 
přijímaly otevřené modely pro zavádění 
komunikačních sítí a napomohly tak 
inovacím a podnítily poptávku;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. vyzývá zúčastněné subjekty, aby 
přijímaly otevřené modely pro zavádění 
komunikačních sítí a napomohly tak 
inovacím a podnítily poptávku;
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Or. en

Pozměňovací návrh 144
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá zúčastněné subjekty, aby 
přijímaly otevřené modely pro zavádění 
komunikačních sítí a napomohly tak 
inovacím a podnítily poptávku;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá zúčastněné subjekty, aby 
přijímaly otevřené modely pro zavádění 
komunikačních sítí a napomohly tak 
inovacím a podnítily poptávku;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že je nutné, aby regulace 
byla transparentní a předvídatelná, a 
vyzývá Komisi, aby i nadále zohledňovala 
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při přípravě legislativních i 
nelegislativních iniciativ zásady lepší 
právní úpravy, a to zejména 
prostřednictvím cílených a včasných 
posouzení dopadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že jedním z cílů nového 
regulačního rámce v oblasti 
elektronických komunikací je postupně 
omezovat předběžné předpisy specifické 
pro toto odvětví podle vývoje hospodářské 
soutěže na trzích a dosáhnout nakonec 
toho, aby se elektronické komunikace 
řídily pouze právem v oblasti hospodářské 
soutěže;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že jedním z cílů nového 
regulačního rámce v oblasti 
elektronických komunikací je postupně 
omezovat předběžné předpisy specifické 
pro toto odvětví podle vývoje hospodářské 
soutěže na trzích a dosáhnout nakonec 
toho, aby se elektronické komunikace 
řídily pouze právem v oblasti hospodářské 

vypouští se
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soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Silvana Koch-Mehrin, Jens Rohde, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že jedním z cílů nového 
regulačního rámce v oblasti 
elektronických komunikací je postupně 
omezovat předběžné předpisy specifické 
pro toto odvětví podle vývoje hospodářské 
soutěže na trzích a dosáhnout nakonec 
toho, aby se elektronické komunikace 
řídily pouze právem v oblasti hospodářské 
soutěže;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že jedním z cílů nového 
regulačního rámce v oblasti elektronických 
komunikací je postupně omezovat 
předběžné předpisy specifické pro toto 
odvětví podle vývoje hospodářské soutěže
na trzích a dosáhnout nakonec toho, aby 
se elektronické komunikace řídily pouze 
právem v oblasti hospodářské soutěže;

7. připomíná, že cíli nového regulačního 
rámce v oblasti elektronických komunikací
je podporovat hospodářskou soutěž 
v oblasti sítí a služeb elektronické 
komunikace, přispívat k rozvoji vnitřního 
trhu a podporovat zájmy evropských 
občanů. Tvůrci regulace by měli při 
sledování těchto cílů mimo jiné ukládat 
povinnosti regulace ex ante pouze tam, 
kde nefunguje účinná a udržitelná 
hospodářská soutěž, a jakmile budou 
podmínky splněny, měli by je uvolnit;



AM\806061CS.doc 73/98 PE439.243v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že jedním z cílů nového 
regulačního rámce v oblasti elektronických 
komunikací je postupně omezovat 
předběžné předpisy specifické pro toto 
odvětví podle vývoje hospodářské soutěže
na trzích a dosáhnout nakonec toho, aby 
se elektronické komunikace řídily pouze 
právem v oblasti hospodářské soutěže;

7. připomíná, že cíli nového regulačního 
rámce v oblasti elektronických komunikací
je podporovat hospodářskou soutěž 
v oblasti sítí a služeb elektronické 
komunikace, přispívat k rozvoji vnitřního 
trhu a podporovat zájmy evropských 
občanů. Tvůrci regulace by měli při 
sledování těchto cílů mimo jiné ukládat 
povinnosti regulace ex ante pouze tam, 
kde nefunguje účinná a udržitelná 
hospodářská soutěž, a jakmile budou 
podmínky splněny, měli by je uvolnit;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že jedním z cílů nového 
regulačního rámce v oblasti elektronických 
komunikací je postupně omezovat 
předběžné předpisy specifické pro toto
odvětví podle vývoje hospodářské soutěže
na trzích a dosáhnout nakonec toho, aby 
se elektronické komunikace řídily pouze 
právem v oblasti hospodářské soutěže;

7. připomíná, že cíli nového regulačního 
rámce v oblasti elektronických komunikací 
je podporovat hospodářskou soutěž
v oblasti sítí a služeb elektronické 
komunikace, přispívat k plně fungujícímu 
vnitřnímu trhu a podporovat zájmy 
evropských občanů. Přestože 
jednoznačným cílem trhu elektronických 
komunikací je, aby se řídil pouze právem 
v oblasti hospodářské soutěže, měli by 
tvůrci regulace ukládat povinnosti 
regulace ex ante pouze tam, kde 
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nefunguje účinná a udržitelná 
hospodářská soutěž, a jakmile bude 
hospodářská soutěž na trhu obnovena, 
měli by je uvolnit;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že jedním z cílů nového 
regulačního rámce v oblasti elektronických 
komunikací je postupně omezovat 
předběžné předpisy specifické pro toto 
odvětví podle vývoje hospodářské soutěže 
na trzích a dosáhnout nakonec toho, aby 
se elektronické komunikace řídily pouze 
právem v oblasti hospodářské soutěže;

7. připomíná, že cíli nového regulačního 
rámce v oblasti elektronických komunikací 
je podporovat hospodářskou soutěž
v oblasti sítí a služeb elektronické 
komunikace, přispívat k rozvoji vnitřního 
trhu a podporovat zájmy občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že jedním z cílů nového 
regulačního rámce v oblasti elektronických 
komunikací je postupně omezovat 
předběžné předpisy specifické pro toto 
odvětví podle vývoje hospodářské soutěže
na trzích a dosáhnout nakonec toho, aby 
se elektronické komunikace řídily pouze 
právem v oblasti hospodářské soutěže;

7. připomíná, že cíli nového regulačního 
rámce v oblasti elektronických komunikací 
je přispívat k rozvoji vnitřního trhu a 
podporovat hospodářskou soutěž v oblasti 
sítí a služeb elektronické komunikace a tím 
podporovat zájmy evropských občanů; jak 
těchto cílů bude dosahováno, měly by 
regulační orgány regulaci postupně 
omezovat;
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Or. en

Pozměňovací návrh 155
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že jedním z cílů nového 
regulačního rámce v oblasti elektronických 
komunikací je postupně omezovat 
předběžné předpisy specifické pro toto 
odvětví podle vývoje hospodářské soutěže
na trzích a dosáhnout nakonec toho, aby 
se elektronické komunikace řídily pouze 
právem v oblasti hospodářské soutěže;

7. připomíná, že cílem nového regulačního 
rámce v oblasti elektronických komunikací 
je podporovat investice, hospodářskou 
soutěž a inovace, s uvolněním 
regulovaného přístupu, jakmile bude 
účinná hospodářská soutěž zavedena;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že jedním z cílů nového 
regulačního rámce v oblasti elektronických 
komunikací je postupně omezovat 
předběžné předpisy specifické pro toto 
odvětví podle vývoje hospodářské soutěže
na trzích a dosáhnout nakonec toho, aby 
se elektronické komunikace řídily pouze 
právem v oblasti hospodářské soutěže;

7. připomíná, že cílem nového regulačního 
rámce v oblasti elektronických komunikací 
je podporovat investice, hospodářskou 
soutěž a inovace, s uvolněním 
regulovaného přístupu, jakmile bude 
účinná hospodářská soutěž zavedena;

Or. en
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Pozměňovací návrh 157
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že jedním z cílů nového 
regulačního rámce v oblasti elektronických 
komunikací je postupně omezovat 
předběžné předpisy specifické pro toto 
odvětví podle vývoje hospodářské soutěže 
na trzích a dosáhnout nakonec toho, aby 
se elektronické komunikace řídily pouze 
právem v oblasti hospodářské soutěže;

7. připomíná, že jedním z cílů nového 
regulačního rámce v oblasti elektronických 
komunikací je postupně omezovat 
předběžné předpisy specifické pro toto 
odvětví podle vývoje hospodářské soutěže 
na trzích;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že jedním z cílů nového 
regulačního rámce v oblasti elektronických 
komunikací je postupně omezovat 
předběžné předpisy specifické pro toto 
odvětví podle vývoje hospodářské soutěže 
na trzích a dosáhnout nakonec toho, aby se 
elektronické komunikace řídily pouze 
právem v oblasti hospodářské soutěže;

7. připomíná, že jedním z cílů nového 
regulačního rámce v oblasti elektronických 
komunikací je postupně zjednodušit a
omezovat předběžné předpisy specifické 
pro toto odvětví během vývoje 
hospodářské soutěže na trzích a dosáhnout 
nakonec toho, aby se elektronické 
komunikace řídily pouze právem v oblasti 
hospodářské soutěže;

Or. el
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Pozměňovací návrh 159
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že politiky hospodářské 
soutěže v oblasti infrastruktury musí být 
v rovnováze s politikami podporujícími 
přístup za spravedlivých podmínek a za 
přiměřené ceny pro všechny komunity, 
bez ohledu na jejich geografickou 
povahu, čímž se zajistí, že žádný evropský 
občan nezůstane vyloučen;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. připomíná, že interoperabilita a 
dostupnost jsou vzájemně propojené a 
jsou to základy, na kterých bude účinná 
informační společnost vybudována, aby 
produkty, infrastruktura a služby byly 
interoperabilní a Evropané měli přístup 
ke službám a údajům bez ohledu na 
software, který používají; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že by základem pro tuto 
interoperabilitu a dostupnost měly být 
otevřené normy, které jsou definovány 
v Evropském rámci interoperability V1.0;

Or. en
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Pozměňovací návrh 161
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. trvá na tom, že digitální kompetence 
mají zásadní význam pro inkluzívní 
digitální společnost a že všichni občané EU 
by měli mít možnost osvojit si dostatečné 
digitální dovednosti; podtrhuje, že je 
nezbytně nutné snížit do roku 2015 mezery 
v digitální gramotnosti a dovednostech 
o polovinu;

8. trvá na tom, že digitální kompetence 
mají zásadní význam pro inkluzívní 
digitální společnost a že všichni občané EU 
by měli mít možnost osvojit si dostatečné 
digitální dovednosti; má za to, že zejména 
starší lidé a osoby s nízkými příjmy 
programy digitální gramotnosti potřebují; 
podtrhuje, že je nezbytně nutné snížit do 
roku 2015 mezery v digitální gramotnosti a 
dovednostech o polovinu; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby se zabývaly řešením 
vznikající druhotné digitální propasti, 
rozdílů mezi jednotlivými společenskými 
skupinami z hlediska používání internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. trvá na tom, že digitální kompetence 
mají zásadní význam pro inkluzívní 
digitální společnost a že všichni občané EU 
by měli mít možnost osvojit si dostatečné 
digitální dovednosti; podtrhuje, že je 
nezbytně nutné snížit do roku 2015 mezery 
v digitální gramotnosti a dovednostech 
o polovinu;

8. trvá na tom, že digitální kompetence 
mají zásadní význam pro inkluzívní 
digitální společnost a že všichni občané EU 
by měli mít možnost osvojit si dostatečné 
digitální dovednosti; zdůrazňuje, že 
digitální kompetence by mohly 
znevýhodněným osobám pomoci se 
začlenit do společnosti, a podtrhuje, že je 
nezbytně nutné snížit do roku 2015 mezery 
v digitální gramotnosti a dovednostech 
o polovinu a do roku 2020 je pak zcela 
odstranit;
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Or. en

Pozměňovací návrh 163
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. trvá na tom, že digitální kompetence 
mají zásadní význam pro inkluzívní 
digitální společnost a že všichni občané EU 
by měli mít možnost osvojit si dostatečné 
digitální dovednosti; podtrhuje, že je 
nezbytně nutné snížit do roku 2015 mezery 
v digitální gramotnosti a dovednostech o 
polovinu;

8. trvá na tom, že digitální kompetence 
mají zásadní význam pro inkluzívní 
digitální společnost a že všichni občané EU 
by měli mít možnost osvojit si dostatečné 
digitální dovednosti; podtrhuje, že je 
nezbytně nutné snížit do roku 2015 mezery 
v digitální gramotnosti a dovednostech o 
polovinu; zdůrazňuje potřebu posílit 
elektronické vzdělávání a praktickou 
výuku s využitím nových technoliogií;

Or. el

Pozměňovací návrh 164
Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. trvá na tom, že digitální kompetence 
mají zásadní význam pro inkluzívní 
digitální společnost a že všichni občané EU 
by měli mít možnost osvojit si dostatečné 
digitální dovednosti; podtrhuje, že je 
nezbytně nutné snížit do roku 2015 mezery 
v digitální gramotnosti a dovednostech 
o polovinu;

8. trvá na tom, že digitální kompetence 
mají zásadní význam pro inkluzívní 
digitální společnost a že všichni občané EU 
by měli mít možnost osvojit si dostatečné 
digitální dovednosti a porozumění a mít 
přístup k motivačním opatřením pro jejich 
rozvoj; podtrhuje, že je nezbytně nutné 
snížit do roku 2015 mezery v digitální 
gramotnosti a dovednostech o polovinu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 165
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. domnívá se, že strategie 2015.eu by 
měla zajistit dynamickou znalostní 
společnost tím, že umožní výrazně rozšířit 
příležitosti terciárního a dalšího 
vzdělávání díky lepším a dostupnějším 
vzdělávacím programům a programům 
odborné přípravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby předložila digitální 
plán na podporu elektronických 
obchodních příležitostí, zaměřený 
především na nabízení alternativ lidem, 
kteří se stali před nedávnem v důsledku 
finanční krize nezaměstnanými. Tento 
plán by měl sestávat z finančně 
dostupného softwaru a hardwaru spolu 
s bezplatným internetovým připojením a 
poradenstvím poskytovaným zdarma;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 8a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že přidanou hodnotou 
nové digitální agendy pro Evropu je její 
vysoce společenský účel, jde skutečně o 
prostředek sloužící ke zlepšení osobních a 
sociálních životních podmínek. Za tím 
účelem žádá Komisi, aby zahájila pozitivní 
propagační akce zaměřené na vrstvy 
obyvatelstva s nízkou školní gramotností, 
na seniory, na hendikepované občany a 
na všechny menšiny, které jim umožní 
poučeně používat nové komunikační 
prostředky a připojit se ke všem veřejným 
službám;

Or. it

Pozměňovací návrh 168
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že má-li odpovídat 
požadavkům a očekáváním uživatelů, 
měla by evropská digitální agenda zajistit 
náležité tržní a právní podmínky pro růst 
a konkurenceschopnost odvětví tisku, 
mimo jiné ochranu autorských práv, 
konkurenceschopný trh reklamy a 
nulovou sazbu DPH, a tím posilovat 
investice vydavatelů a inovace digitálního 
obsahu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 169
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že všechny základní a 
střední školy musí mít do roku 2015 
vysokorychlostní připojení k internetu;

9. zdůrazňuje, že všechny základní a 
střední školy musí mít do roku 2015 
vysokorychlostní připojení k internetu a
odbornou přípravu v oblasti informačních 
a komunikačních technologií a že e-
learning by se měl do roku 2015 stát 
nedílnou součástí aktivit celoživotního 
vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že všechny základní a 
střední školy musí mít do roku 2015 
vysokorychlostní připojení k internetu;

9. zdůrazňuje, že všechny základní a 
střední školy musí mít do roku 2015 
vysokorychlostní připojení k internetu za 
podpory regionální politiky a politiky 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že všechny základní a 
střední školy musí mít do roku 2015 

9. zdůrazňuje, že všechny základní a 
střední školy musí mít do roku 2013 



AM\806061CS.doc 83/98 PE439.243v01-00

CS

vysokorychlostní připojení k internetu; spolehlivé a kvalitní připojení k internetu 
a do roku 2015 vysokorychlostní připojení 
k internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. navrhuje, aby byly prováděny akční 
plány, které zajistí, aby informační a 
komunikační technologie byly 
integrovány do vyučování a využívány 
školiteli jako přirozený nástroj v procesu 
učení;

Or. da

Pozměňovací návrh 173
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje význam širokopásmové sítě 
pro zdraví evropských občanů, neboť 
umožní využití účinných zdravotnických 
informačních technologií, prohloubí 
kvalitu péče, rozšíří zeměpisný dosah péče 
na venkovské, ostrovní, horské a řídce 
osídlené oblasti, umožní zejména 
seniorům a osobám s postižením domácí 
péči a omezí zbytečné léčebné postupy a 
nákladné přesuny pacientů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 174
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. navrhuje zavést „akční plán pro 
digitální gramotnost“ na úrovni EU i 
členských států, který bude zahrnovat 
zejména: možnosti specifické odborné 
přípravy v oblasti digitální gramotnosti pro 
skupiny, jimž hrozí vyloučení; pobídky pro 
iniciativy soukromé sféry zaměřené 
na poskytování školení, která by umožnila 
získat digitální dovednosti všem 
zaměstnancům; evropskou iniciativu „Be 
smart online!“ („Na síti s přehledem!“), 
která by obeznámila všechny studenty 
s bezpečným používáním IKT a služeb 
online, a jednotný systém certifikace IKT 
na úrovni EU;

10. navrhuje zavést „akční plán pro e-
Inclusion, tedy začleňování občanů do 
informační společnosti“ na úrovni EU i 
členských států, který bude zahrnovat 
zejména: možnosti specifické odborné 
přípravy v oblasti digitální gramotnosti pro 
skupiny, jimž hrozí vyloučení; pobídky pro 
iniciativy soukromé sféry zaměřené 
na poskytování školení, která by umožnila 
získat digitální dovednosti všem 
zaměstnancům; evropskou iniciativu „Be 
smart online!“ („Na síti s přehledem!“), 
která by obeznámila všechny studenty 
s bezpečným používáním IKT a služeb 
online, zahrnutí odvětví IKT a zejména 
odvětví poskytování obsahů do rozvoje 
výrobků, které se snadno používají, a 
jednotný systém certifikace IKT na úrovni 
EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 175
Ivo Belet

Návrh usnesení
Odstavec 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. navrhuje zavést „akční plán pro digitální 
gramotnost“ na úrovni EU i členských států, 
který bude zahrnovat zejména: možnosti 
specifické odborné přípravy v oblasti 
digitální gramotnosti pro skupiny, jimž 
hrozí vyloučení; pobídky pro iniciativy 

10. navrhuje zavést „akční plán pro 
digitální gramotnost“ na úrovni EU i 
členských států, který bude zahrnovat 
zejména: digitální gramotnost na všech 
úrovních vzdělávání, zaměřenou na 
rozvíjení digitálních dovedností a 
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soukromé sféry zaměřené na poskytování 
školení, která by umožnila získat digitální 
dovednosti všem zaměstnancům; evropskou 
iniciativu „Be smart online!“ („Na síti s 
přehledem!“), která by obeznámila všechny 
studenty s bezpečným používáním IKT a 
služeb online, a jednotný systém certifikace 
IKT na úrovni EU;

seznámení se s novými technologiemi, 
možnosti specifické odborné přípravy 
v oblasti digitální gramotnosti pro skupiny, 
jimž hrozí vyloučení; pobídky pro 
iniciativy soukromé sféry zaměřené 
na poskytování školení, která by umožnila 
získat digitální dovednosti všem 
zaměstnancům; evropskou iniciativu „Be 
smart online!“ („Na síti s přehledem!“), 
která by obeznámila všechny studenty 
s bezpečným používáním IKT a služeb 
online, a jednotný systém certifikace IKT 
na úrovni EU;

Or. nl

Pozměňovací návrh 176
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. navrhuje zavést „akční plán pro 
digitální gramotnost“ na úrovni EU i 
členských států, který bude zahrnovat 
zejména: možnosti specifické odborné 
přípravy v oblasti digitální gramotnosti pro 
skupiny, jimž hrozí vyloučení; pobídky pro 
iniciativy soukromé sféry zaměřené na 
poskytování školení, která by umožnila 
získat digitální dovednosti všem 
zaměstnancům; evropskou iniciativu „Be 
smart online!“ („Na síti s přehledem!“), 
která by obeznámila všechny studenty 
s bezpečným používáním IKT a služeb 
online, a jednotný systém certifikace IKT 
na úrovni EU;

10. navrhuje zavést „akční plán pro 
digitální gramotnost“ na úrovni EU i 
členských států, který bude zahrnovat 
zejména: možnosti specifické odborné 
přípravy v oblasti digitální gramotnosti pro 
skupiny, jimž hrozí vyloučení; pobídky pro 
iniciativy soukromé sféry zaměřené na 
poskytování školení, která by umožnila 
získat digitální dovednosti všem 
zaměstnancům; evropskou iniciativu „Be 
smart online!“ („Na síti s přehledem!“), 
která by obeznámila všechny studenty, 
včetně účastníků dalšího vzdělávání a 
odborné profesní přípravy, s bezpečným 
používáním IKT a služeb online, a 
jednotný systém certifikace IKT na úrovni 
EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 177
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. domnívá se, že by elektronické 
dovednosti měly být ústředním aspektem 
politik EU, neboť jsou hlavní hybnou 
silou evropské inovační společnosti, a 
proto musí EU a členské státy plným 
využitím strategických a operačních 
příležitostí, které jim informační a 
komunikační technologie nabízejí, zajistit, 
aby znalosti, dovednosti, kompetence a 
tvořivost evropské pracovní síly splňovaly 
nejvyšší světové standardy a byly trvale 
zdokonalovány v procesu účinného 
dalšího vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že je nutno zahájit 
veřejnou kampaň na zvýšení digitální 
osvěty, která by poskytla občanům 
středního věku, zejména osobám s dětmi, 
základní digitální a internetovou znalost 
prostřednictvím zvýšení jejich znalostí 
v oblasti informačních technologií, aby se 
odstranila propast mezi nimi a mladší 
generací, a mohli tak sobě a své rodině 
zajistit určitou míru internetového 
soukromí a ochrany bezpečnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 179
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. upozorňuje na skutečnost, že na 
evropském pracovním trhu chybí 400 000 
odborníků v oblasti informačních 
technologií, a vyzývá členské státy, aby 
přijaly veškerá nezbytná opatření, která 
budou sloužit jako podnět mladým 
pracovníkům, aby si zvolili oblast 
informačních a komunikačních 
technologií za svou profesní dráhu; 
vyzývá členské státy, aby do té doby kladly 
větší důraz na své vnitrostátní vzdělávací 
programy pro žáky základních škol 
v oblasti přírodních věd, jako je 
matematika a fyzika;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zastává názor, že vzhledem ke 
skutečné a naléhavě potřebě učinit kroky, 
které povedou k uspokojení poptávky po 
dovednostech v oblasti informačních a 
komunikačních technologií v Evropě již 
v krátkodobém a střednědobém výhledu, 
bude zapotřebí lepší databáze pro 
sledování elektronických dovedností; 
vyzývá orgány EU, aby činily další 
opatření, jimiž takovou databázi vytvoří;
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Or. en

Pozměňovací návrh 181
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že všichni občané EU by 
měli být informováni o svých základních 
digitálních právech prostřednictvím 
evropské charty práv občanů a spotřebitelů 
v digitálním prostředí, která by náležitě 
konsolidovala a aktualizovala acquis 
Společenství;

11. zdůrazňuje, že všichni občané EU by 
měli být informováni o svých základních 
digitálních právech prostřednictvím 
evropské charty práv občanů a spotřebitelů 
v digitálním prostředí, která by náležitě 
konsolidovala a aktualizovala acquis 
Společenství; zdůrazňuje však, že by se 
nemělo rozlišovat mezi právy v digitálním 
a reálném světě, a že digitální práva by 
měla být vnímána v celkovém kontextu 
lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že všichni občané EU by 
měli být informováni o svých základních 
digitálních právech prostřednictvím 
evropské charty práv občanů a 
spotřebitelů v digitálním prostředí, která 
by náležitě konsolidovala a aktualizovala 
acquis Společenství;

11. zdůrazňuje, že všichni občané EU by 
měli být informováni, že jejich základní 
práva platí i v digitálním kontextu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 183
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že všichni občané EU by 
měli být informováni o svých základních 
digitálních právech prostřednictvím 
evropské charty práv občanů a spotřebitelů 
v digitálním prostředí, která by náležitě 
konsolidovala a aktualizovala acquis 
Společenství;

11. zdůrazňuje, že všichni občané EU by 
měli být informováni o svých základních
digitálních právech prostřednictvím 
evropské charty práv občanů a spotřebitelů 
v digitálním prostředí, která by náležitě 
konsolidovala a aktualizovala acquis 
Společenství; doporučuje, aby byla tato 
práva zakotvena ve směrnici na právním 
základě ad hoc;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že všichni občané EU by 
měli být informováni o svých základních 
digitálních právech prostřednictvím 
evropské charty práv občanů a spotřebitelů 
v digitálním prostředí, která by náležitě 
konsolidovala a aktualizovala acquis 
Společenství;

11. zdůrazňuje, že všichni občané EU by 
měli být informováni o svých základních 
digitálních právech a povinnostech 
prostřednictvím evropské charty práv a 
povinností občanů a spotřebitelů 
v digitálním prostředí, která by náležitě 
konsolidovala a aktualizovala acquis 
Společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Sajjad Karim, Silvana Koch-Mehrin

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že všichni občané EU by
měli být informováni o svých základních 
digitálních právech prostřednictvím 
evropské charty práv občanů a spotřebitelů 
v digitálním prostředí, která by náležitě 
konsolidovala a aktualizovala acquis 
Společenství;

11. zdůrazňuje, že všichni občané EU by 
měli být informováni o svých základních 
digitálních právech a povinnostech 
prostřednictvím evropské charty práv 
občanů a spotřebitelů v digitálním 
prostředí, která by náležitě konsolidovala a 
aktualizovala acquis Společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že všichni občané EU by 
měli být informováni o svých základních 
digitálních právech prostřednictvím 
evropské charty práv občanů a spotřebitelů 
v digitálním prostředí, která by náležitě 
konsolidovala a aktualizovala acquis
Společenství;

11. zdůrazňuje, že všichni občané EU by 
měli být informováni o svých základních 
digitálních právech a povinnostech
prostřednictvím evropské charty práv 
občanů a spotřebitelů v digitálním 
prostředí, která by náležitě konsolidovala a 
aktualizovala acquis Společenství;

Or. el

Pozměňovací návrh 187
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Komisi, aby podala zprávu 
o vývoji v oblasti blokování a filtrování 
internetu a o dopadu těchto regulací na 
práva uživatelů internetu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 188
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. je pevně přesvědčen, že ochrana 
soukromí má klíčový význam a že by měli 
mít všichni uživatelé kontrolu nad svými 
osobními údaji i „právo být zapomenut“; 
vyzývá proto k přizpůsobení směrnice o 
ochraně údajů současnému digitálnímu 
prostředí;

12. je pevně přesvědčen, že ochrana 
soukromí má klíčový význam a že by měli 
mít všichni uživatelé kontrolu nad svými 
osobními údaji i „právo být zapomenut“ a 
právo přesunout své údaje; vyzývá proto 
k přizpůsobení směrnice o ochraně údajů 
současnému digitálnímu prostředí;

Or. el

Pozměňovací návrh 189
Ivo Belet

Návrh usnesení
Odstavec 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. 12. je pevně 
přesvědčen, že ochrana soukromí má 
klíčový význam a že by měli mít všichni 
uživatelé kontrolu nad svými osobními 
údaji i „právo být zapomenut“; vyzývá 
proto k přizpůsobení směrnice o 
ochraně údajů současnému digitálnímu 
prostředí;

12. je pevně přesvědčen, že ochrana 
soukromí má klíčový význam a že by měli 
mít všichni uživatelé kontrolu nad svými 
osobními údaji i „právo být zapomenut“; 
vyzývá proto k přizpůsobení směrnice o 
ochraně údajů současnému digitálnímu 
prostředí; a dále poukazuje na nutnost 
zvlášního přístupu u nezletilých a 
mladších dospělých;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 190
Matthias Groote

Návrh nařízení
Bod 12

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

12. je pevně přesvědčen, že ochrana 
soukromí má klíčový význam a že by měli 
mít všichni uživatelé kontrolu nad svými 
osobními údaji i „právo být zapomenut“; 
vyzývá proto k přizpůsobení směrnice o 
ochraně údajů současnému digitálnímu 
prostředí;

12. je pevně přesvědčen, že ochrana 
soukromí má klíčový význam a že všichni 
uživatelé musí mít kontrolu nad svými 
osobními údaji i „právo být zapomenut“; 
vyzývá proto k přizpůsobení směrnice o 
ochraně údajů současnému digitálnímu 
prostředí;

Or. de

Pozměňovací návrh 191
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že je důležité, aby mohli 
mít digitální uživatelé důvěru ve využití 
svých služeb informační společnosti, a 
v této souvislosti požaduje komplexní 
spolupráci všech zúčastněných subjektů 
k zajištění bezpečnosti a ochrany osobních 
údajů a soukromí digitálních uživatelů; 
vyzývá Komisi, aby rozšířila mandát 
Evropské agentury pro bezpečnost sítí a 
informací a posílila její pravomoci tak, 
aby přispívaly k dosažení cílů Akčního 
plánu pro ochranu evropské informační 
infrastruktury;

Or. en
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Pozměňovací návrh 192
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby podnikla další 
kroky v boji proti počítačové kriminalitě a 
spamu, a naléhavě vyzývá členské státy, 
aby ratifikovaly Úmluvu 
o kyberkriminalitě;

13. vyzývá Komisi, aby podnikla další 
kroky v boji proti počítačové kriminalitě a 
spamu; vyzývá proto Komisi, aby přijala 
další konkrétní opatření k zajištění 
kyberprostoru Evropské unie, a aby se 
účinně zapojila do mezinárodní 
spolupráce v této oblasti a posilovala ji, a 
naléhavě vyzývá členské státy, aby 
ratifikovaly a provedly Úmluvu Rady 
Evropy o kyberkriminalitě; připomíná, že 
téměř polovina členských států tuto 
úmluvu dosud neratifikovala;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby podnikla další 
kroky v boji proti počítačové kriminalitě a 
spamu, a naléhavě vyzývá členské státy, 
aby ratifikovaly Úmluvu o 
kyberkriminalitě;

13. vyzývá Komisi, aby podnikla další 
kroky v boji proti počítačové kriminalitě a 
spamu, a naléhavě vyzývá členské státy, 
aby ratifikovaly Úmluvu o 
kyberkriminalitě s cílem potlačit veškeré 
nové formy trestných činů spojené s 
počítačovou kriminalitou, se zneužíváním 
osobních údajů, se stalkingem 
prostřednictvím internetu a se zasíláním 
nevyžádaných materiálů;

Or. it
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Pozměňovací návrh 194
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby podnikla další 
kroky v boji proti počítačové kriminalitě a 
spamu, a naléhavě vyzývá členské státy, 
aby ratifikovaly Úmluvu o 
kyberkriminalitě;

13. vyzývá Komisi, aby podnikla další 
kroky v boji proti počítačové kriminalitě, 
obtěžování a spamu, a naléhavě vyzývá 
členské státy, aby v přiměřené době 
ratifikovaly Úmluvu o kyberkriminalitě;

Or. el

Pozměňovací návrh 195
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby podnikla další 
kroky v boji proti počítačové kriminalitě a 
spamu, a naléhavě vyzývá členské státy, 
aby ratifikovaly Úmluvu 
o kyberkriminalitě;

13. vyzývá Komisi, aby podnikla další 
kroky v boji proti počítačové kriminalitě,
spamu a podvodům v odvětví reklamy 
online, a naléhavě vyzývá členské státy, 
aby ratifikovaly Úmluvu 
o kyberkriminalitě;

Or. en

 Pozměňující návrh 196
Ilda Figueiredo

 Návrh usnesení
 Odstavec 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby podnikla další 
kroky v boji proti počítačové kriminalitě a 

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podnikly další kroky v boji proti 
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spamu, a naléhavě vyzývá členské státy, 
aby ratifikovaly Úmluvu o 
kyberkriminalitě;

počítačové kriminalitě a spamu, a naléhavě 
vyzývá členské státy, aby ratifikovaly 
Úmluvu o kyberkriminalitě;

Or. pt

Pozměňovací návrh 197
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby podnikla další 
kroky v boji proti počítačové kriminalitě a 
spamu, a naléhavě vyzývá členské státy, 
aby ratifikovaly Úmluvu 
o kyberkriminalitě;

13. vyzývá Komisi, aby podnikla další 
kroky v boji proti počítačové kriminalitě a 
spamu, a naléhavě vyzývá členské státy, 
aby ratifikovaly Úmluvu Rady Evropy 
o kyberkriminalitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Matthias Groote

Návrh nařízení
Bod 13 a (nový)

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá členské státy, aby zajistily 
svobodu informací a svobodu projevu 
uživatelů a aby ani v boji proti počítačové 
kriminalitě neporušovaly tato základní 
práva opatřeními, jako je blokování 
internetových stránek;

Or. de
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Pozměňovací návrh 199
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Radu a Komisi, aby vytvořila 
komplexní strategii pro boj proti 
kyberkriminalitě, mimo jiné 
prostřednictvím dalšího pokroku 
v nedávných iniciativách na odhalování 
závažných trestných činů a terorismu a 
tím, že bude na úrovni EU vytvořena 
digitální platforma na pomoc obětem 
obchodování s lidmi a pro řešení 
problémů krádeží identity a zneužívání 
identity;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi, aby posoudila 
zákonnost a účinnost opatření, která byla 
v jednotlivých členských státech přijata 
s cílem omezit šíření a výměnu škodlivých 
dat, jako jsou hry na internetu či snímky 
oslavující násilí proti nejzranitelnějším 
osobám (ženám a dětem), terorismus a 
pedofilie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 201
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje význam elektronických 
podpisů a infrastruktury soukromých 
podpisových klíčů pro zajištění služeb 
elektronické správy na celoevropské 
úrovni a vyzývá Komisi, aby zřídila portál 
evropských evidenčních orgánů, s cílem 
zajistit přeshraniční interoperabilitu 
elektronických podpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13 a. žádá členské státy, aby přijaly 
opatření, která umožní, aby všichni 
občané v Evropě měli přístup k bezpečné 
elektronické identifikaci;

Or. es

Pozměňovací návrh 203
Henri Weber

Návrh nařízení
Bod 13 a (nový)

Návrh nařízení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že globální, 
participativní a celistvý přístup digitální 
agendy Evropské unie výrazně závisí na 
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nediskriminačním přístupu všech občanů 
ke službám a na účinné interoperabilitě 
těchto služeb;

Or. fr


