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Pozměňovací návrh 204
Matthias Groote

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. trvá na zajištění otevřeného internetu, 
v jehož rámci mají občané právo na 
přístup k informacím, jejich šíření a právo 
si vybrat, jaké chtějí používat aplikace a 
služby; vyzývá Komisi, Sdružení 
evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC) a 
vnitrostátní regulační orgány, aby 
podrobně sledovaly a prosazovaly
harmonizované uplatňování ustanovení o 
neutralitě internetu;

14. trvá na zajištění otevřeného internetu, 
v jehož rámci je všem uživatelům a 
poskytovatelům umožněno neutrální a 
rovnoprávné předávání informací 
prostřednictvím cizích dílčích sítí bez 
ohledu na příjemce, odesílatele či obsah 
údajů, jaké chtějí používat aplikace a 
služby; vyzývá Komisi, Sdružení 
evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC) a 
vnitrostátní regulační orgány, aby 
podrobně sledovaly a prosazovaly 
harmonizované uplatňování ustanovení o 
neutralitě internetu;

Or. de

Pozměňovací návrh 205
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. trvá na zajištění otevřeného internetu, 
v jehož rámci mají občané právo na přístup 
k informacím, jejich šíření a právo si 
vybrat, jaké chtějí používat aplikace a 
služby; vyzývá Komisi, Sdružení 
evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC) a 
vnitrostátní regulační orgány, aby 
podrobně sledovaly a prosazovaly 
harmonizované uplatňování ustanovení o 
neutralitě internetu;

14. trvá na zajištění otevřeného internetu, 
v jehož rámci mají občané právo na přístup 
k informacím, jejich šíření a právo si 
vybrat, jaké chtějí používat aplikace a 
služby; vyzývá Komisi, Sdružení 
evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC) a 
vnitrostátní regulační orgány, aby 
podrobně sledovaly a prosazovaly 
harmonizované uplatňování ustanovení 
revidovaného telekomunikačního balíčku 
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o neutralitě internetu; vyzývá Komisi, aby 
rychle vypracovala legislativní návrh, 
který stanoví pokyny ve věci neutrality 
internetu pro operátory pevného i 
mobilního internetového připojení, a aby 
jednala v souladu s opatřeními, která byla 
přijata v oblasti roamingu a zpřístupnění 
účastnického vedení;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. trvá na zajištění otevřeného internetu, 
v jehož rámci mají občané právo na přístup 
k informacím, jejich šíření a právo si 
vybrat, jaké chtějí používat aplikace a 
služby; vyzývá Komisi, Sdružení 
evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC) a 
vnitrostátní regulační orgány, aby 
podrobně sledovaly a prosazovaly 
harmonizované uplatňování ustanovení o 
neutralitě internetu;

14. zdůrazňuje význam otevřeného 
internetu, v jehož rámci mají občané právo 
na přístup k informacím, jejich šíření a 
právo si vybrat, jaké chtějí používat 
aplikace a služby; vyzývá Komisi, 
Sdružení evropských regulačních orgánů 
v oblasti elektronických komunikací 
(BEREC) a vnitrostátní regulační orgány, 
aby podrobně sledovaly harmonizované 
uplatňování nových ustanovení 
v revidovaném regulačním rámci, 
v případě potřeby s využitím nových 
pravomocí;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Sajjad Karim

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. trvá na zajištění otevřeného internetu, 
v jehož rámci mají občané právo na přístup 
k informacím, jejich šíření a právo si 
vybrat, jaké chtějí používat aplikace a 
služby; vyzývá Komisi, Sdružení 
evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC) a 
vnitrostátní regulační orgány, aby 
podrobně sledovaly a prosazovaly 
harmonizované uplatňování ustanovení o 
neutralitě internetu;

14. trvá na zajištění otevřeného internetu, 
v jehož rámci mají občané prostřednictvím 
konkurenčního výběru poskytovatelů 
služeb právo na přístup k legálním 
informacím, jejich šíření a právo si vybrat, 
jaké chtějí používat aplikace a služby; 
vyzývá Komisi, Sdružení evropských 
regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC) a 
vnitrostátní regulační orgány, aby 
podrobně sledovaly harmonizované 
uplatňování nových ustanovení 
v revidovaném regulačním rámci, 
v případě potřeby s využitím nových 
pravomocí;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. trvá na zajištění otevřeného internetu, 
v jehož rámci mají občané právo na 
přístup k informacím, jejich šíření a právo 
si vybrat, jaké chtějí používat aplikace a 
služby; vyzývá Komisi, Sdružení 
evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC) a 
vnitrostátní regulační orgány, aby 
podrobně sledovaly a prosazovaly 
harmonizované uplatňování ustanovení o 
neutralitě internetu;

14. trvá na zajištění otevřeného internetu, 
v jehož rámci mají občané a firemní 
uživatelé možnost přístupu k informacím, 
jejich šíření a právo si vybrat, jaké chtějí 
používat aplikace a služby; vyzývá Komisi, 
Sdružení evropských regulačních orgánů 
v oblasti elektronických komunikací 
(BEREC) a vnitrostátní regulační orgány, 
aby podrobně sledovaly a prosazovaly 
harmonizované uplatňování ustanovení o 
neutralitě internetu a provádění 
příslušných opatření v oblasti 
velkoobchodu, na nichž může záviset 
výběr v maloobchodu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 209
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. trvá na zajištění otevřeného internetu, 
v jehož rámci mají občané právo na přístup 
k informacím, jejich šíření a právo si 
vybrat, jaké chtějí používat aplikace a 
služby; vyzývá Komisi, Sdružení 
evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC) a 
vnitrostátní regulační orgány, aby 
podrobně sledovaly a prosazovaly 
harmonizované uplatňování ustanovení o 
neutralitě internetu;

14. trvá na zajištění otevřeného internetu, 
v jehož rámci mají občané a podniky právo 
na přístup k informacím, jejich šíření a 
právo si vybrat, jaké chtějí používat 
aplikace a služby, jak stanoví revidovaný 
regulační rámec; vyzývá Komisi, Sdružení 
evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC) a 
vnitrostátní regulační orgány, aby 
podrobně sledovaly vývoj na trhu a 
prosazovaly harmonizované uplatňování 
ustanovení o neutralitě internetu, a 
podávaly zprávy Evropskému parlamentu; 
v této souvislosti považuje za důležité 
ověřit provádění příslušných opatření 
v oblasti velkoobchodu, na nichž může 
záviset výběr v maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Adina-Ioana Vălean, Silvana Koch-Mehrin, Fiona Hall, Jens Rohde, Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. trvá na zajištění otevřeného internetu, 
v jehož rámci mají občané právo na přístup 
k informacím, jejich šíření a právo si 
vybrat, jaké chtějí používat aplikace a 
služby; vyzývá Komisi, Sdružení 
evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC) a 
vnitrostátní regulační orgány, aby 

14. trvá na zajištění otevřeného internetu, 
v jehož rámci mají občané a firemní 
uživatelé právo na přístup k informacím, 
jejich šíření a právo si vybrat, jaké chtějí 
používat aplikace a služby, jak stanoví 
revidovaný regulační rámec; vyzývá 
Komisi, Sdružení evropských regulačních 
orgánů v oblasti elektronických 
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podrobně sledovaly a prosazovaly 
harmonizované uplatňování ustanovení o 
neutralitě internetu;

komunikací (BEREC) a vnitrostátní 
regulační orgány, aby podrobně sledovaly 
vývoj na trhu a harmonizované 
uplatňování ustanovení o neutralitě 
internetu a do konce roku 2010 podaly 
zprávu Evropskému parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. trvá na zajištění otevřeného internetu, 
v jehož rámci mají občané právo na přístup 
k informacím, jejich šíření a právo si 
vybrat, jaké chtějí používat aplikace a 
služby; vyzývá Komisi, Sdružení 
evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC) a 
vnitrostátní regulační orgány, aby 
podrobně sledovaly a prosazovaly
harmonizované uplatňování ustanovení o 
neutralitě internetu;

14. trvá na zajištění otevřeného internetu, 
v jehož rámci mají občané právo na přístup 
k informacím, jejich šíření a právo si 
vybrat, jaké chtějí používat aplikace a 
služby, jak stanoví revidovaný regulační 
rámec; vyzývá Komisi, aby podrobně 
sledovala vývoj na trhu a harmonizované 
uplatňování ustanovení o neutralitě 
internetu a do konce roku 2010 podala 
zprávu Evropskému parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Angelika Niebler, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. trvá na zajištění otevřeného internetu, 
v jehož rámci mají občané právo na přístup 
k informacím, jejich šíření a právo si 
vybrat, jaké chtějí používat aplikace a 
služby; vyzývá Komisi, Sdružení 

14. trvá na zajištění otevřeného internetu, 
v jehož rámci mají občané právo na přístup 
k informacím, jejich šíření a právo si 
vybrat, jaké chtějí používat aplikace a 
služby; vyzývá Komisi, Sdružení 
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evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC) a 
vnitrostátní regulační orgány, aby 
podrobně sledovaly a prosazovaly 
harmonizované uplatňování ustanovení o 
neutralitě internetu;

evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC) a 
vnitrostátní regulační orgány, aby 
podrobně sledovaly a prosazovaly 
harmonizované uplatňování ustanovení o 
neutralitě internetu a do konce roku 2010 
podaly zprávu Evropskému parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. trvá na zajištění otevřeného internetu, 
v jehož rámci mají občané právo na přístup 
k informacím, jejich šíření a právo si 
vybrat, jaké chtějí používat aplikace a 
služby; vyzývá Komisi, Sdružení 
evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC) a 
vnitrostátní regulační orgány, aby 
podrobně sledovaly a prosazovaly 
harmonizované uplatňování ustanovení o 
neutralitě internetu;

14. trvá na zajištění otevřeného internetu, 
v jehož rámci mají občané právo na přístup 
k informacím, jejich šíření a právo si 
vybrat, jaké chtějí používat aplikace a 
služby; vyzývá Komisi, Sdružení 
evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC) a 
vnitrostátní regulační orgány, aby 
podrobně sledovaly a prosazovaly 
harmonizované uplatňování ustanovení 
revidovaného telekomunikačního balíčku 
o neutralitě internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že volný a 
nediskriminační přístup všech občanů k 
efektivní interoperabilitě služeb a aplikací 
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je zásadní pro úplnou realizaci digitální 
agendy EU;

Or. nl

Pozměňovací návrh 215
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vyzývá Komisi, aby do roku 2013 
navrhla dlouhodobé řešení problému 
roamingu;

15. vyzývá Komisi, aby do roku 2013 
navrhla dlouhodobé řešení problému 
roamingu, které by zásadně snížilo ceny 
roamingu za datové a hlasové služby a 
přenos SMS a MMS;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Paul Rübig, Róża Thun Und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. domnívá se, že Komise by měla 
pověřit sdružení BEREC vypracováním 
srovnávací studie zaměřené na snížení 
velkoobchodních poplatků za roaming na 
úroveň blížící se reálným nákladům;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Paul Rübig, Róża Thun Und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)



PE439.254v01-00 10/54 AM\806140CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi, aby sdružení BEREC 
(Sdružení evropských regulačních orgánů 
v oblasti elektronických komunikací) 
pověřila úkolem předložit do konce roku 
2010 systémový přístup k vybudování 
konkurenčního trhu

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Paul Rübig, Róża Thun Und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi, aby kladla důraz na 
třetí nařízení o roamingu a zaměřila se na 
posouzení dopadu na bezplatné příchozí 
hovory;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 15a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
zprávu o překážkách vstupu na 
telekomunikační trh s cílem dosáhnout 
nižších poplatků za roaming;

Or. sv
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Pozměňovací návrh 220
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 15b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
zprávu o harmonizovaných pravidlech 
v rámci EU na podporu společného trhu 
internetových služeb (tzv. cloud 
computing) a internetový obchod;

Or. sv

Pozměňovací návrh 221
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 15c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15c. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
zprávu, v které navrhne, jak v oblasti 
internetu dosáhnout rovnováhy mezi 
autorskými právy a základními 
občanskými a lidskými právy, aniž by 
došlo k porušení občanských a lidských 
práv;

Or. sv

Pozměňovací návrh 222
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že digitální služby 
mohou přispět k tomu, aby Evropa plně 
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využívala vnitřní trh a jeho možnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá orgány a instituce EU, aby do 
roku 2015 odstranily největší překážky 
přeshraničních transakcí online; vyzývá 
Komisi, aby zrevidovala acquis 
Společenství týkající se jednotného trhu 
online a aby navrhla cílená legislativní 
opatření k odstranění největších překážek;

16. zdůrazňuje potřebu propojit digitální 
agendu s ustanoveními o nových 
službách, jako jsou služby elektronického 
obchodu, elektronického zdravotnictví, 
elektronického vzdělávání, elektronického 
bankovnictví a elektronické státní správy; 
vyzývá orgány a instituce EU, aby do roku 
2015 odstranily největší překážky 
přeshraničních transakcí online; požaduje 
zřízení jednotného kontaktního místa pro 
DPH v každém členském státě s cílem 
usnadnit malým a středním podnikům a 
podnikatelům přeshraniční elektronický 
obchod;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá orgány a instituce EU, aby do 
roku 2015 odstranily největší překážky 
přeshraničních transakcí online; vyzývá 
Komisi, aby zrevidovala acquis 
Společenství týkající se jednotného trhu 
online a aby navrhla cílená legislativní 
opatření k odstranění největších překážek;

16. zdůrazňuje, že úspěšný rozvoj 
elektronického obchodu vyžaduje 
efektivní distribuci výrobků a služeb; 
upozorňuje na potřebu rychlého 
provedení třetí směrnice o poštovních 
službách (2008/06/ES); vyzývá Komisi, 
aby zrevidovala acquis Společenství 
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týkající se digitálního jednotného trhu a 
aby navrhla cílená legislativní opatření 
k odstranění největších překážek;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá orgány a instituce EU, aby do 
roku 2015 odstranily největší překážky 
přeshraničních transakcí online; vyzývá 
Komisi, aby zrevidovala acquis 
Společenství týkající se jednotného trhu 
online a aby navrhla cílená legislativní 
opatření k odstranění největších překážek;

16. vyzývá orgány a instituce EU, aby do 
roku 2015 odstranily největší překážky 
přeshraničních komunikací a transakcí 
online; vyzývá Komisi, aby zrevidovala 
acquis Společenství týkající se jednotného 
trhu online a aby navrhla cílená legislativní 
opatření k odstranění největších překážek;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Matteo Salvini

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá orgány a instituce EU, aby do 
roku 2015 odstranily největší překážky 
přeshraničních transakcí online; vyzývá 
Komisi, aby zrevidovala acquis 
Společenství týkající se jednotného trhu 
online a aby navrhla cílená legislativní 
opatření k odstranění největších překážek;

16. vyzývá orgány a instituce EU, aby do 
roku 2015 odstranily největší překážky 
přeshraničních komunikací a transakcí 
online; vyzývá Komisi, aby zrevidovala 
acquis Společenství týkající se jednotného 
trhu online a aby navrhla cílená legislativní 
opatření k odstranění největších překážek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 227
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá orgány a instituce EU, aby do 
roku 2015 odstranily největší překážky 
přeshraničních transakcí online; vyzývá 
Komisi, aby zrevidovala acquis 
Společenství týkající se jednotného trhu 
online a aby navrhla cílená legislativní 
opatření k odstranění největších překážek;

16. vyzývá orgány a instituce EU, aby do 
roku 2015 odstranily největší překážky 
přeshraničních komunikací a transakcí 
online; vyzývá Komisi, aby zrevidovala 
acquis Společenství týkající se jednotného 
trhu online a aby navrhla cílená legislativní 
opatření k odstranění největších překážek;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá orgány a instituce EU, aby do 
roku 2015 odstranily největší překážky 
přeshraničních transakcí online; vyzývá 
Komisi, aby zrevidovala acquis 
Společenství týkající se jednotného trhu 
online a aby navrhla cílená legislativní 
opatření k odstranění největších překážek;

16. vyzývá orgány a instituce EU, aby do 
roku 2015 odstranily největší překážky 
přeshraničních komunikací a transakcí 
online; vyzývá Komisi, aby zrevidovala 
acquis Společenství týkající se jednotného 
trhu online a aby navrhla cílená legislativní 
opatření k odstranění největších překážek;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá orgány a instituce EU, aby do 16. vyzývá orgány a instituce EU, aby do 
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roku 2015 odstranily největší překážky 
přeshraničních transakcí online; vyzývá 
Komisi, aby zrevidovala acquis 
Společenství týkající se jednotného trhu 
online a aby navrhla cílená legislativní 
opatření k odstranění největších překážek;

roku 2013 odstranily největší překážky 
přeshraničních transakcí online; vyzývá 
Komisi, aby zrevidovala acquis 
Společenství týkající se jednotného trhu 
online a aby navrhla cílená legislativní 
opatření k odstranění největších překážek;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. upozorňuje, že „uniformní“ model 
nemůže být řešením a že držitelé práv 
musí být schopni vybrat vhodný model 
distribuce;

Or. nl

Pozměňovací návrh 231
Giles Chichester

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. konstatuje, že souběžně 
s odstraněním správních a regulačních 
překážek přeshraničního obchodu online 
je třeba také zlepšit důvěru v online 
služby; vyzývá Komisi, aby zvážila 
opatření k dalšímu zvýšení 
transparentnosti podmínek a efektivity 
přeshraničního prosazování a domáhání 
se práv;

Or. en
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Pozměňovací návrh 232
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. je přesvědčen, že členské státy by 
měly zajistit potřebné digitální prostředí 
pro podniky, zejména malé a střední 
podniky, aby jim umožnily maximalizovat 
ekonomické přínosy prostřednictvím 
přístupu k digitálnímu jednotnému trhu a 
k levnější, pro uživatele příjemnější 
elektronické správě;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi a členské státy, aby do 
roku 2015 zajistily provádění nejméně 
50 % všech veřejných zakázek 
elektronicky, jak stanoví akční plán 
schválený na konferenci ministrů o 
elektronické správě, která se konala 
v Manchesteru v roce 2005;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Silvia-Adriana Ţicău

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

16b. vyzývá Komisi, aby předložila 
opatření na podporu iniciativy pro 
elektronickou fakturaci s cílem zajistit 
celoevropské používání elektronických 
faktur do roku 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zastává názor, že směrnice týkající se 
právního rámce informační společnosti (tj. 
směrnice o ochraně údajů, směrnice o 
elektronických podpisech a směrnice o 
elektronickém obchodu) působí téměř 
deset let od svého přijetí zastarale, a to 
z důvodu větší složitosti internetového 
prostředí a zavádění nových technologií; 
domnívá se, že zatímco právní otázky 
vyplývající z některých směrnic lze vyřešit 
pomocí dodatečné aktualizace, u jiných 
směrnic je zapotřebí důkladná revize;

17. zastává názor, že směrnice týkající se 
právního rámce informační společnosti (tj. 
směrnice o ochraně údajů, směrnice o 
elektronických podpisech, směrnice o 
elektronickém obchodu a směrnice o 
dodržování práv duševního vlastnictví) se 
staly neslučitelné s podmínkami a 
příležitostmi dnešní digitální společnosti, 
a proto je nutné je reformovat a 
modernizovat; upozorňuje na skutečnost, 
že právní předpisy o autorském právu 
musí dosáhnout rovnováhy mezi právy 
spisovatelů a umělců a přizpůsobením se 
realitě dnešní digitální společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zastává názor, že směrnice týkající se 
právního rámce informační společnosti (tj. 
směrnice o ochraně údajů, směrnice o 
elektronických podpisech a směrnice o 
elektronickém obchodu) působí téměř 
deset let od svého přijetí zastarale, a to z 
důvodu větší složitosti internetového 
prostředí a zavádění nových technologií; 
domnívá se, že zatímco právní otázky 
vyplývající z některých směrnic lze vyřešit 
pomocí dodatečné aktualizace, u jiných 
směrnic je zapotřebí důkladná revize;

17. zastává názor, že směrnice týkající se 
právního rámce informační společnosti (tj. 
směrnice o ochraně údajů, směrnice o 
elektronických podpisech, směrnice o 
elektronickém obchodu a směrnice o 
opakovaném použití informací veřejného 
sektoru) vyžadují téměř deset let od svého 
přijetí revize s cílem odhalit případné 
úpravy a zlepšení, a to z důvodu větší 
složitosti internetového prostředí a 
zavádění nových technologií;

Or. es

Pozměňovací návrh 237
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zastává názor, že směrnice týkající se
právního rámce informační společnosti (tj. 
směrnice o ochraně údajů, směrnice o 
elektronických podpisech a směrnice o 
elektronickém obchodu) působí téměř 
deset let od svého přijetí zastarale, a to 
z důvodu větší složitosti internetového 
prostředí a zavádění nových technologií; 
domnívá se, že zatímco právní otázky 
vyplývající z některých směrnic lze vyřešit 
pomocí dodatečné aktualizace, u jiných 
směrnic je zapotřebí důkladná revize;

17. zastává názor, že směrnice zakládající 
právní rámec informační společnosti (tj. 
směrnice o ochraně údajů, směrnice o 
elektronických podpisech, směrnice o 
elektronickém obchodu) působí téměř 
deset let od svého přijetí oslabeně
z důvodu větší složitosti internetového 
prostředí, zavádění nových technologií a 
skutečnosti, že osobní údaje občanů EU 
jsou ve stále větší míře zpracovávány 
mimo EU; domnívá se, že zatímco právní 
otázky vyplývající z některých směrnic lze 
vyřešit pomocí dodatečné aktualizace, u 
jiných směrnic je zapotřebí důkladná 
revize; a že by mělo být prosazováno 
přijetí mezinárodního rámce ochrany 
údajů; domnívá se, že právní předpisy EU 
musí zachovat ustanovení „o prostém 
přenosu“ jako zásadní prvek umožňující 
neutralitu internetu a hospodářskou 
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soutěž na digitálním trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zastává názor, že směrnice týkající se 
právního rámce informační společnosti (tj. 
směrnice o ochraně údajů, směrnice o 
elektronických podpisech a směrnice o 
elektronickém obchodu) působí téměř 
deset let od svého přijetí zastarale, a to 
z důvodu větší složitosti internetového 
prostředí a zavádění nových technologií; 
domnívá se, že zatímco právní otázky 
vyplývající z některých směrnic lze vyřešit 
pomocí dodatečné aktualizace, u jiných 
směrnic je zapotřebí důkladná revize;

17. zastává názor, že směrnice týkající se 
právního rámce informační společnosti (tj. 
směrnice o ochraně údajů, směrnice o 
elektronických podpisech, směrnice o 
elektronickém obchodu a směrnice o 
dodržování práv duševního vlastnictví) 
působí téměř deset let od svého přijetí 
zastarale, a to z důvodu větší složitosti 
internetového prostředí a zavádění nových 
technologií; domnívá se, že zatímco právní 
otázky vyplývající z některých směrnic lze 
vyřešit pomocí dodatečné aktualizace, u 
jiných směrnic je zapotřebí důkladná 
revize; zdůrazňuje klíčový význam 
ustanovení „o prostém přenosu“ jako 
zásadního prvku umožňujícího neutralitu 
internetu a hospodářskou soutěž na 
digitálním trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Silvana Koch-Mehrin, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde, Lena Ek, Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zastává názor, že směrnice týkající se 
právního rámce informační společnosti (tj. 
směrnice o ochraně údajů, směrnice o 

17. zastává názor, že směrnice týkající se 
právního rámce informační společnosti 
působí téměř deset let od svého přijetí 
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elektronických podpisech a směrnice o 
elektronickém obchodu) působí téměř 
deset let od svého přijetí zastarale, a to 
z důvodu větší složitosti internetového 
prostředí a zavádění nových technologií; 
domnívá se, že zatímco právní otázky 
vyplývající z některých směrnic lze vyřešit 
pomocí dodatečné aktualizace, u jiných 
směrnic je zapotřebí důkladná revize;

zastarale, a to z důvodu větší složitosti 
internetového prostředí, zavádění nových 
technologií a skutečnosti, že osobní údaje 
občanů EU jsou ve stále větší míře 
zpracovávány mimo EU; domnívá se, že 
zatímco právní otázky vyplývající 
z některých směrnic lze vyřešit pomocí 
dodatečné aktualizace, u jiných směrnic je 
zapotřebí důkladná revize a že by mělo být 
prosazováno přijetí mezinárodního rámce 
ochrany údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zastává názor, že směrnice týkající se
právního rámce informační společnosti (tj. 
směrnice o ochraně údajů, směrnice o 
elektronických podpisech a směrnice o 
elektronickém obchodu) působí téměř 
deset let od svého přijetí zastarale, a to z 
důvodu větší složitosti internetového 
prostředí a zavádění nových technologií; 
domnívá se, že zatímco právní otázky 
vyplývající z některých směrnic lze vyřešit 
pomocí dodatečné aktualizace, u jiných 
směrnic je zapotřebí důkladná revize;

17. zastává názor, že směrnice zakládající 
právní rámec informační společnosti (tj. 
směrnice o ochraně údajů, směrnice o 
elektronických podpisech, směrnice o 
elektronickém obchodu) působí téměř 
deset let od svého přijetí oslabeně
z důvodu větší složitosti internetového 
prostředí a zavádění nových technologií; 
domnívá se, že zatímco právní otázky 
některých směrnic lze vyřešit pomocí 
dodatečné aktualizace, u jiných směrnic je 
zapotřebí důkladná revize a že by mělo být 
prosazováno přijetí mezinárodního rámce 
ochrany údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zastává názor, že směrnice týkající se 
právního rámce informační společnosti (tj. 
směrnice o ochraně údajů, směrnice o 
elektronických podpisech a směrnice o 
elektronickém obchodu) působí téměř 
deset let od svého přijetí zastarale, a to 
z důvodu větší složitosti internetového 
prostředí a zavádění nových technologií; 
domnívá se, že zatímco právní otázky 
vyplývající z některých směrnic lze vyřešit 
pomocí dodatečné aktualizace, u jiných 
směrnic je zapotřebí důkladná revize;

17. zastává názor, že směrnice týkající se 
právního rámce informační společnosti (tj. 
směrnice o ochraně údajů, směrnice o 
elektronických podpisech a směrnice o 
elektronickém obchodu) působí téměř 
deset let od svého přijetí zastarale, a to 
z důvodu větší složitosti internetového 
prostředí a zavádění nových technologií; 
domnívá se, že zatímco právní otázky 
vyplývající z některých směrnic lze vyřešit 
pomocí dodatečné aktualizace, u jiných 
směrnic je zapotřebí důkladná revize;
domnívá se, že právní předpisy EU musí 
zachovat ustanovení „o prostém přenosu“ 
jako zásadní prvek umožňující neutralitu 
internetu a hospodářskou soutěž na 
digitálním trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zastává názor, že směrnice týkající se 
právního rámce informační společnosti (tj. 
směrnice o ochraně údajů, směrnice o 
elektronických podpisech a směrnice o 
elektronickém obchodu) působí téměř 
deset let od svého přijetí zastarale, a to 
z důvodu větší složitosti internetového 
prostředí a zavádění nových technologií; 
domnívá se, že zatímco právní otázky 
vyplývající z některých směrnic lze vyřešit 
pomocí dodatečné aktualizace, u jiných 
směrnic je zapotřebí důkladná revize;

17. zastává názor, že směrnice týkající se 
právního rámce informační společnosti (tj. 
směrnice o ochraně údajů, směrnice o 
elektronických podpisech, směrnice o 
elektronickém obchodu a směrnice o 
dodržování práv duševního vlastnictví) 
působí téměř deset let od svého přijetí 
zastarale, a to z důvodu větší složitosti 
internetového prostředí a zavádění nových 
technologií; domnívá se, že zatímco právní 
otázky vyplývající z některých směrnic lze 
vyřešit pomocí dodatečné aktualizace, u 
jiných směrnic je zapotřebí důkladná 
revize; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 243
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že Komise by neměla 
dopustit, aby podrobnější revize stála 
v cestě jejího průběžného posuzování 
současného právního rámce pro 
informační společnost a chránila stávající 
rovnováhu zájmů, s cílem aktualizovat 
právní rámec v souladu s vývojem 
technologie, zájmů spotřebitelů a 
přeshraničního obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi, aby prosazovala své 
průběžné posuzování stávajícího právního 
rámce pro informační společnost, a 
zajistila tak, aby tento rámec držel krok 
s technologickým vývojem a současně aby 
se snižovaly překážky přeshraničního 
obchodu a prosazovaly příležitosti pro 
inovační modely podnikání a 
spotřebitelský výběr;

Or. en
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Pozměňovací návrh 245
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

zdůrazňuje potenciální hodnotu, kterou 
může mít pro občany a podniky přechod 
veřejných služeb na digitální provoz a 
vyzývá členské státy, aby vytvořily národní 
projekty přechodu na digitální provoz 
veřejných služeb. Ty musí zahrnovat cíle a 
opatření, která povedou k přechodu všech 
veřejných služeb na  elektronickou 
komunikaci a k jejich přístupnosti osobám 
se zvláštními potřebami do r. 2015.

18. zdůrazňuje potenciální hodnotu, kterou 
může mít pro občany a podniky přechod 
veřejných služeb na digitální provoz a 
vyzývá členské státy, aby vytvořily národní 
projekty přechodu na digitální provoz 
veřejných služeb založený na otevřených 
standardech. Ty musí zahrnovat cíle a 
opatření, která povedou k přechodu všech 
veřejných služeb na  elektronickou 
komunikaci a k jejich přístupnosti osobám 
se zvláštními potřebami do r. 2015. 
Podporuje členské státy ve snaze vytvořit 
služby elektronické správy (e-
governement), elektronické demokracie 
(e-democracy), elektronického vzdělávání 
(e-learning) a elektronického 
zdravotnictví (e-health), vyzývá členské 
státy, aby v souvislosti s přístupem 
veřejnosti a podniků k datům veřejného 
sektoru uspíšily uvedení instrukcí do 
praxe. 

Or. el

Pozměňovací návrh 246
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje potenciální přínos, který 
může mít digitalizace veřejných služeb pro 
občany a podniky, a vyzývá členské státy, 
aby v této oblasti vypracovaly vnitrostátní 
plány, které by měly obsahovat cíle a 
opatření pro poskytování všech veřejných 

18. zdůrazňuje potenciální přínos, který 
může mít digitalizace veřejných služeb pro 
občany a podniky, a vyzývá členské státy, 
aby v této oblasti vypracovaly vnitrostátní 
plány, které by měly obsahovat cíle a 
opatření pro poskytování všech veřejných 
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služeb online a jejich zpřístupnění osobám 
s tělesným postižením do roku 2015;

služeb online a jejich zpřístupnění osobám 
s tělesným postižením do roku 2015; 
upozorňuje, že je třeba se zaměřit na vývoj 
modelu elektronické státní správy směrem 
k větším pravomocem občanů a na služby 
vycházející z potřeb občanů, individuálně 
odpovědné, důvěryhodné a participativní a 
služby povzbuzující k účasti níže 
postavených socioekonomických skupin, 
zvyšovat povědomí možných uživatelů a 
budovat důvěru;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje potenciální přínos, který 
může mít digitalizace veřejných služeb pro 
občany a podniky, a vyzývá členské státy, 
aby v této oblasti vypracovaly vnitrostátní 
plány, které by měly obsahovat cíle a 
opatření pro poskytování všech veřejných 
služeb online a jejich zpřístupnění osobám 
s tělesným postižením do roku 2015;

18. zdůrazňuje potenciální přínos, který 
může mít digitalizace veřejných služeb pro 
občany a podniky, a vyzývá členské státy, 
aby zajistily optimální využívání digitální 
dividendy a v této oblasti vypracovaly 
vnitrostátní plány, které by měly obsahovat 
cíle a opatření pro poskytování všech 
veřejných služeb online a jejich 
zpřístupnění osobám s tělesným postižením 
do roku 2015;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje potenciální přínos, který 18. zdůrazňuje potenciální přínos, který 
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může mít digitalizace veřejných služeb pro 
občany a podniky, a vyzývá členské státy, 
aby v této oblasti vypracovaly vnitrostátní 
plány, které by měly obsahovat cíle a 
opatření pro poskytování všech veřejných 
služeb online a jejich zpřístupnění osobám 
s tělesným postižením do roku 2015;

může mít digitalizace veřejných služeb pro 
občany a podniky, vzhledem k tomu, že 
občanům zaručí efektivnější a 
personalizovanější nabídku služeb. Vyzývá
členské státy, aby v této oblasti 
vypracovaly vnitrostátní plány, které by 
měly obsahovat cíle a opatření pro 
poskytování všech veřejných služeb online 
a jejich zpřístupnění osobám s tělesným 
postižením do roku 2015;

Or. it

Pozměňovací návrh 249
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje potenciální přínos, který 
může mít digitalizace veřejných služeb pro 
občany a podniky, a vyzývá členské státy, 
aby v této oblasti vypracovaly vnitrostátní 
plány, které by měly obsahovat cíle a 
opatření pro poskytování všech veřejných 
služeb online a jejich zpřístupnění osobám 
s tělesným postižením do roku 2015;

18. zdůrazňuje potenciální přínos, který 
může mít digitalizace veřejných služeb pro 
občany a podniky, a vyzývá členské státy, 
aby v této oblasti vypracovaly vnitrostátní 
plány, které by měly obsahovat cíle a 
opatření pro poskytování všech veřejných 
služeb online a jejich zpřístupnění osobám 
s tělesným postižením do roku 2015, 
pomocí víceúrovňových řešení nebo 
prostřednictvím podpory a asistence;

Or. es

Pozměňovací návrh 250
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. zdůrazňuje potenciální přínos, který 
může mít digitalizace veřejných služeb pro 

18. zdůrazňuje potenciální přínos, který 
může mít digitalizace veřejných služeb pro 



PE439.254v01-00 26/54 AM\806140CS.doc

CS

občany a podniky, a vyzývá členské státy, 
aby v této oblasti vypracovaly vnitrostátní 
plány, které by měly obsahovat cíle a 
opatření pro poskytování všech veřejných 
služeb online a jejich zpřístupnění osobám 
s tělesným postižením do roku 2015;

občany a podniky, a vyzývá členské státy, 
aby v této oblasti vypracovaly vnitrostátní 
plány digitalizace, které by měly obsahovat 
cíle a opatření pro poskytování všech 
veřejných služeb online a jejich 
zpřístupnění osobám s tělesným postižením 
do roku 2015;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18 a. zdůrazňuje potřebu znovu definovat 
vztah veřejné správy a občanů pomocí 
„otevřené správy” založené na principech 
transparentnosti, účasti a spolupráce; 
zdůrazňuje, že tento nový přístup 
znamená především kulturní změnu ve 
vztahu občanů k vládám a změnu v jejich 
vzájemné interakci tak, aby občané 
zastávali aktivnější roli v dosažení 
participativnější demokracie, a domnívá 
se proto, že pro definitivní nastolení 
„otevřené správy“ je klíčové zavést 
elektronickou identifikaci pro všechny;

Or. es

Pozměňovací návrh 252
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. požaduje strategie pro zkoumání 
potenciálu interoperabilních a 
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přístupných služeb se zásadním dopadem 
na místní úrovni, zejména v oblastech, 
jako je vzdělávání a sociální péče; 
domnívá se, že je třeba podporovat 
přístupy založené na otevřeném zdrojovém 
kódu v zájmu nižších nákladů na zavedení 
a stimulace inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Robert Goebbels, Anni Podimata, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. připomíná, že širokopásmové 
připojení může pomoci ochraně 
evropských občanů tím, že bude 
zprostředkovávat a prosazovat informace 
a postupy týkající se veřejné bezpečnosti, 
reakce na katastrofy a obnovy;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18 a. Zdůrazňuje, že informační a 
komunikační technologie (IKT) jsou 
zvláště důležité pro osoby s tělesným 
postižením vzhledem k tomu, že tyto osoby 
pro své denní aktivity potřebují účinnější 
technickou pomoc než ostatní osoby; 
domnívá se, že osoby s tělesným 
postižením mají právo podílet se za 
rovných podmínek na rychlém vývoji 
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produktů a služeb založených na nových 
technologiích, aby mohly sdílet výhody 
informační společnosti bez bariér;        

Pův. pt

Pozměňovací návrh 255
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že je třeba umožnit volný 
pohyb obsahu a vědomostí a do roku 2015 
vytvořit jednoduchý a uživatelsky přívětivý 
právní rámec pro přístup k digitálnímu 
obsahu v Evropě, který by spotřebitelům 
poskytl jistotu a zabezpečil vyvážená 
solidní řešení atraktivní pro uživatele i 
držitele práv; naléhavě vyzývá EU, aby 
urychlila diskusi o evropských právech 
duševního vlastnictví a do roku 2013
v rámci článku 118 Smlouvy o fungování 
EU zavedla ustanovení týkající práv 
duševního vlastnictví;

19. zdůrazňuje, že je třeba umožnit volný 
pohyb obsahu a vědomostí a do roku 2015 
vytvořit jednoduchý a uživatelsky přívětivý 
právní rámec pro přístup k digitálnímu 
obsahu v Evropě, který by spotřebitelům a 
podnikům poskytl jistotu a zabezpečil 
vyvážená solidní řešení atraktivní pro 
uživatele i držitele práv; naléhavě vyzývá 
EU, aby urychlila diskusi o evropských 
právech duševního vlastnictví, aby mohla 
představit modernizovanou verzi 
evropského autorského práva, která by 
zohlednila různé druhy digitálního 
obsahu a charakteristiku každého sektoru. 
Dále vyzývá EU, aby po konzultaci s 
dotčenými stranami zjistila, jestli by bylo 
účelné zavést v rámci článku 118 Smlouvy 
o fungování EU ustanovení týkající práv 
duševního vlastnictví;  

Or. nl

Pozměňovací návrh 256
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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19. zdůrazňuje, že je třeba umožnit volný 
pohyb obsahu a vědomostí a do roku 2015 
vytvořit jednoduchý a uživatelsky přívětivý 
právní rámec pro přístup k digitálnímu 
obsahu v Evropě, který by spotřebitelům 
poskytl jistotu a zabezpečil vyvážená 
solidní řešení atraktivní pro uživatele i 
držitele práv; naléhavě vyzývá EU, aby 
urychlila diskusi o evropských právech 
duševního vlastnictví a do roku 2013 
v rámci článku 118 Smlouvy o fungování 
EU zavedla ustanovení týkající se práv 
duševního vlastnictví;

19. zdůrazňuje, že je třeba umožnit volný 
pohyb obsahu a vědomostí a do roku 2015 
vytvořit jednoduchý a uživatelsky přívětivý 
právní rámec pro přístup k digitálnímu 
obsahu v Evropě, který by spotřebitelům 
poskytl jistotu a zabezpečil vyvážená 
solidní řešení atraktivní pro uživatele i 
držitele práv; naléhavě vyzývá EU, aby 
urychlila diskusi o evropských právech 
duševního vlastnictví a zavedla 
zdokonalený, účinnější a důslednější 
transparentní systém správy a udílení práv 
pro hudební i audiovizuální díla, což by 
pomohlo všem subjektům na trhu 
zefektivnit jejich náklady na transakce a 
správu; domnívá se, že klíčem k tomuto 
novému systému je větší transparentnost a 
hospodářská soutěž mezi organizacemi 
pro kolektivní správu autorských práv, 
která napomůže dalšímu rozvoji 
digitálního jednotného trhu; poukazuje 
na to, že ustanovení týkající se práv 
duševního vlastnictví do roku 2013 v rámci 
článku 118 Smlouvy o fungování EU může 
též přispět ke vzniku jednotného trhu 
autorských a souvisejících práv online i 
offline;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že je třeba umožnit volný 
pohyb obsahu a vědomostí a do roku 2015 
vytvořit jednoduchý a uživatelsky přívětivý 
právní rámec pro přístup k digitálnímu 
obsahu v Evropě, který by spotřebitelům 
poskytl jistotu a zabezpečil vyvážená 
solidní řešení atraktivní pro uživatele i 

19. zdůrazňuje, že je třeba umožnit volný 
pohyb obsahu a vědomostí a do roku 2015 
vytvořit jednoduchý a uživatelsky přívětivý 
právní rámec pro přístup k digitálnímu 
obsahu v Evropě, který by spotřebitelům 
poskytl jistotu a zabezpečil vyvážená 
solidní řešení atraktivní pro uživatele i 
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držitele práv; naléhavě vyzývá EU, aby 
urychlila diskusi o evropských právech 
duševního vlastnictví a do roku 2013 
v rámci článku 118 Smlouvy o fungování 
EU zavedla ustanovení týkající se práv 
duševního vlastnictví;

držitele práv; naléhavě vyzývá EU, aby 
urychlila diskusi o evropských právech 
duševního vlastnictví a zavedla 
zdokonalený, účinnější a důslednější 
transparentní systém správy a udílení práv 
pro hudební i audiovizuální díla, což by 
pomohlo všem subjektům na trhu 
zefektivnit jejich náklady na transakce a 
správu; domnívá se, že klíčem k tomuto 
novému systému je větší transparentnost a 
hospodářská soutěž mezi organizacemi 
pro kolektivní správu autorských práv, 
která napomůže dalšímu rozvoji 
digitálního jednotného trhu; poukazuje 
na to, že ustanovení týkající se práv 
duševního vlastnictví do roku 2013 v rámci 
článku 118 Smlouvy o fungování EU může 
též přispět ke vzniku jednotného trhu 
autorských a souvisejících práv online i 
offline;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že je třeba umožnit volný 
pohyb obsahu a vědomostí a do roku 2015 
vytvořit jednoduchý a uživatelsky přívětivý 
právní rámec pro přístup k digitálnímu 
obsahu v Evropě, který by spotřebitelům 
poskytl jistotu a zabezpečil vyvážená 
solidní řešení atraktivní pro uživatele i 
držitele práv; naléhavě vyzývá EU, aby 
urychlila diskusi o evropských právech 
duševního vlastnictví a do roku 2013 
v rámci článku 118 Smlouvy o fungování 
EU zavedla ustanovení týkající se práv 
duševního vlastnictví;

19. zdůrazňuje, že je třeba umožnit volný 
pohyb obsahu a vědomostí a do roku 2015 
vytvořit jednoduchý a uživatelsky přívětivý 
právní rámec pro přístup k digitálnímu 
obsahu v Evropě, který by spotřebitelům 
poskytl jistotu a zabezpečil vyvážená 
solidní řešení atraktivní pro uživatele i 
držitele práv; naléhavě vyzývá EU, aby 
urychlila diskusi o evropských právech 
duševního vlastnictví a zavedla 
zdokonalený, účinnější a důslednější 
transparentní systém správy a udílení práv 
pro hudební i audiovizuální díla, což by 
pomohlo všem subjektům na trhu 
zefektivnit jejich náklady na transakce a 
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správu; domnívá se, že klíčem k tomuto 
novému systému je větší transparentnost a 
hospodářská soutěž mezi organizacemi 
pro kolektivní správu autorských práv, 
která napomůže dalšímu rozvoji 
digitálního jednotného trhu; poukazuje 
na to, že ustanovení týkající práv 
duševního vlastnictví do roku 2013 v rámci 
článku 118 Smlouvy o fungování EU může 
též přispět ke vzniku jednotného trhu 
autorských a souvisejících práv online i 
offline;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že je třeba umožnit volný 
pohyb obsahu a vědomostí a do roku 2015 
vytvořit jednoduchý a uživatelsky přívětivý 
právní rámec pro přístup k digitálnímu 
obsahu v Evropě, který by spotřebitelům 
poskytl jistotu a zabezpečil vyvážená 
solidní řešení atraktivní pro uživatele i 
držitele práv; naléhavě vyzývá EU, aby 
urychlila diskusi o evropských právech 
duševního vlastnictví a do roku 2013 
v rámci článku 118 Smlouvy o fungování 
EU zavedla ustanovení týkající práv 
duševního vlastnictví;

19. zdůrazňuje, že je třeba stanovit „pátou 
svobodu”, a umožnit tak volný pohyb 
obsahu a vědomostí a do roku 2015 
vytvořit jednoduchý a uživatelsky přívětivý 
právní rámec pro přístup k digitálnímu 
obsahu v Evropě, který by spotřebitelům 
poskytl jistotu a zabezpečil vyvážená 
solidní řešení atraktivní pro uživatele i 
držitele práv; naléhavě vyzývá EU, aby 
urychlila diskusi o evropských právech 
duševního vlastnictví a zkoumala 
možnosti, které nabízí Lisabonská 
smlouva ve věci opatření pro tvorbu 
evropských práv duševního vlastnictví
s cílem zajistit jednotnou ochranu práva 
duševního vlastnictví v celé Unii;

Or. en
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Pozměňovací návrh 260
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že je třeba umožnit volný 
pohyb obsahu a vědomostí a do roku 2015 
vytvořit jednoduchý a uživatelsky přívětivý 
právní rámec pro přístup k digitálnímu 
obsahu v Evropě, který by spotřebitelům 
poskytl jistotu a zabezpečil vyvážená 
solidní řešení atraktivní pro uživatele i 
držitele práv; naléhavě vyzývá EU, aby 
urychlila diskusi o evropských právech 
duševního vlastnictví a do roku 2013 
v rámci článku 118 Smlouvy o fungování 
EU zavedla ustanovení týkající práv 
duševního vlastnictví;

19. zdůrazňuje, že je třeba umožnit volný 
pohyb obsahu a vědomostí a do roku 2015 
vytvořit jednoduchý a uživatelsky přívětivý 
právní rámec pro přístup k digitálnímu 
obsahu v Evropě, který by spotřebitelům 
poskytl jistotu a zabezpečil vyvážená 
solidní řešení atraktivní pro uživatele i 
držitele práv; naléhavě vyzývá EU, aby 
urychlila diskusi o evropských právech 
duševního vlastnictví a prověřila možnosti, 
jež nabízí Smlouva, pokud jde o přijetí 
opatření nezbytných pro zavedení 
evropského práva duševního vlastnictví s 
cílem zajistit jednotnou ochranu 
duševního vlastnictví v celé Unii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 261
Amalia Sartori, Marco Scurria

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že je třeba umožnit volný 
pohyb obsahu a vědomostí a do roku 2015 
vytvořit jednoduchý a uživatelsky přívětivý 
právní rámec pro přístup k digitálnímu 
obsahu v Evropě, který by spotřebitelům 
poskytl jistotu a zabezpečil vyvážená 
solidní řešení atraktivní pro uživatele i 
držitele práv; naléhavě vyzývá EU, aby 
urychlila diskusi o evropských právech 
duševního vlastnictví a do roku 2013 
v rámci článku 118 Smlouvy o fungování 
EU zavedla ustanovení týkající práv 

19. zdůrazňuje, že je třeba umožnit volný 
pohyb obsahu a vědomostí a do roku 2015 
vytvořit jednoduchý a uživatelsky přívětivý 
právní rámec pro přístup k digitálnímu 
obsahu v Evropě, který by spotřebitelům 
poskytl jistotu a zabezpečil vyvážená 
solidní řešení atraktivní pro uživatele i 
držitele práv; naléhavě vyzývá EU, aby 
urychlila diskusi o evropských právech 
duševního vlastnictví, přijala konkrétní 
opatření k prosazování práv duševního 
vlastnictví a provádění boje proti pirátství 
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duševního vlastnictví; na digitálním vnitřním trhu 
prostřednictvím rozvoje zákonné a 
udržitelné nabídky digitálního obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Edit Herczog

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že je třeba umožnit volný 
pohyb obsahu a vědomostí a do roku 2015 
vytvořit jednoduchý a uživatelsky přívětivý 
právní rámec pro přístup k digitálnímu 
obsahu v Evropě, který by spotřebitelům 
poskytl jistotu a zabezpečil vyvážená 
solidní řešení atraktivní pro uživatele i 
držitele práv; naléhavě vyzývá EU, aby 
urychlila diskusi o evropských právech 
duševního vlastnictví a do roku 2013 
v rámci článku 118 Smlouvy o fungování 
EU zavedla ustanovení týkající práv 
duševního vlastnictví;

19. zdůrazňuje, že je třeba umožnit volný 
pohyb legálního obsahu a vědomostí a do 
roku 2015 vytvořit jednoduchý a 
uživatelsky přívětivý právní rámec pro 
přístup k digitálnímu obsahu v Evropě, 
který by spotřebitelům poskytl jistotu a 
zabezpečil vyvážená solidní řešení 
atraktivní pro uživatele i držitele práv; 
naléhavě vyzývá EU, aby pokračovala ve 
své diskusi o právech duševního 
vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Matthias Groote

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že je třeba umožnit volný 
pohyb obsahu a vědomostí a do roku 2015 
vytvořit jednoduchý a uživatelsky přívětivý 
právní rámec pro přístup k digitálnímu 
obsahu v Evropě, který by spotřebitelům 
poskytl jistotu a zabezpečil vyvážená 

19. zdůrazňuje, že je třeba umožnit volný 
pohyb obsahu a vědomostí a do roku 2015
vytvořit jednoduchý a uživatelsky přívětivý 
právní rámec pro přístup k digitálnímu 
obsahu v Evropě, který by spotřebitelům 
poskytl jistotu a zabezpečil vyvážená 
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solidní řešení atraktivní pro uživatele i 
držitele práv; naléhavě vyzývá EU, aby
urychlila diskusi o evropských právech 
duševního vlastnictví a do roku 2013 
v rámci článku 118 Smlouvy o fungování 
EU zavedla ustanovení týkající práv 
duševního vlastnictví;

solidní řešení atraktivní pro uživatele i 
držitele práv; naléhavě vyzývá EU, aby na 
základě nového technologického vývoje 
urychlila diskusi o evropských právech 
duševního vlastnictví a do roku 2013 
v rámci článku 118 Smlouvy o fungování 
EU a při zajištění svobody projevu a 
svobody informací uživatelů zavedla 
ustanovení týkající práv duševního 
vlastnictví;

Or. de

Pozměňovací návrh 264
Angelika Niebler, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že je třeba umožnit volný 
pohyb obsahu a vědomostí a do roku 2015 
vytvořit jednoduchý a uživatelsky přívětivý 
právní rámec pro přístup k digitálnímu 
obsahu v Evropě, který by spotřebitelům 
poskytl jistotu a zabezpečil vyvážená 
solidní řešení atraktivní pro uživatele i 
držitele práv; naléhavě vyzývá EU, aby 
urychlila diskusi o evropských právech 
duševního vlastnictví a do roku 2013 
v rámci článku 118 Smlouvy o fungování 
EU zavedla ustanovení týkající se práv 
duševního vlastnictví;

19. zdůrazňuje, že je třeba dále rozvíjet 
legální online trh a do roku 2015 vytvořit 
jednoduchý a uživatelsky přívětivý právní 
rámec pro přístup k digitálnímu obsahu 
v Evropě, který by spotřebitelům poskytl 
jistotu a zabezpečil vyvážená solidní řešení 
atraktivní pro uživatele i držitele práv 
v souladu s předpisy pro autorská práva; 
naléhavě vyzývá EU, aby urychlila diskusi 
o prosazování práv duševního vlastnictví a 
do roku 2013 v rámci článku 118 Smlouvy 
o fungování EU analyzovala dopad 
ustanovení týkajícího se práv duševního 
vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje, že je třeba umožnit volný 
pohyb obsahu a vědomostí a do roku 2015 
vytvořit jednoduchý a uživatelsky přívětivý 
právní rámec pro přístup k digitálnímu 
obsahu v Evropě, který by spotřebitelům 
poskytl jistotu a zabezpečil vyvážená 
solidní řešení atraktivní pro uživatele i 
držitele práv; naléhavě vyzývá EU, aby 
urychlila diskusi o evropských právech 
duševního vlastnictví a do roku 2013 
v rámci článku 118 Smlouvy o fungování 
EU zavedla ustanovení týkající se práv 
duševního vlastnictví;

19. zdůrazňuje, že je třeba umožnit širokou 
distribuci obsahu a volný pohyb vědomostí 
a do roku 2015 vytvořit jednoduchý a 
uživatelsky přívětivý právní rámec pro 
přístup k digitálnímu obsahu v Evropě, 
který by spotřebitelům zvýšil jistotu a 
zabezpečil vyvážená solidní řešení 
atraktivní pro uživatele i držitele práv; 
naléhavě vyzývá EU, aby urychlila diskusi 
o evropských právech duševního 
vlastnictví a do roku 2013 v rámci článku 
118 Smlouvy o fungování EU zavedla 
ustanovení týkající se práv duševního 
vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19 a.vyzývá členské státy, aby se zaměřily 
na politiky nabídky, které povedou ke 
konsolidaci a rozvoji evropského 
průmyslu digitálních obsahů, nových 
služeb a online aplikací a dále aby se 
zaměřily na interoperabiltu různých 
platforem;

Or. es

Pozměňovací návrh 267
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. je přesvědčen, že EU musí zvážit další 
řádný vývoj udílení licencí k autorským 
právům a pravidel pro udílení práv 
s ohledem na nové technologie, nové 
digitální nosiče a změny chování 
spotřebitelů; vyzývá Komisi, aby podpořila 
vhodná řešení pro udílení práv za využití 
systémů kolektivních licencí, jako jsou 
rozšířené kolektivní licence, a stanovení 
rámce pro transparentnost a odpovědnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Angelika Niebler, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, jak jsou pro informační 
společnost důležitá odvětví tvůrčího 
obsahu jakožto rychle rostoucí a 
dynamický sektor, který přispívá k růstu a 
zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. povzbuzuje Komisi a členské státy, 
aby posílily digitalizaci kulturního 
dědictví způsobem zaručujícím přístup 
k veřejnému obsahu; konstatuje, že takové 
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digitální dědictví může pomoci posílení 
ekonomiky, protože komerční subjekty 
mohou na základě tohoto veřejného 
obsahu vytvářet přidanou hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Ivailo Kalfin

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zavazuje se, že bude aktivně 
přistupovat k řešení problémů spojených 
se společnou regulací online obsahu a 
k odstraňování překážek pro internetové 
služby, a vyzývá ostatní orgány EU, aby 
činily totéž;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá Komisi a Radu, aby uznaly 
zásadní rozdíl mezi komerčním a 
nekomerčním porušením autorských 
práv; zdůrazňuje význam výjimek a 
omezení pro vývoj znalostní společnosti, 
zejména pokud jsou ku prospěchu 
zdravotně postižených osob nebo pokud 
přímo přispívají k výzkumu a vzdělávání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 272
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje v tomto smyslu také 
nutnost poskytnout evropským občanům 
atraktivní digitální nabídku, jež zajistí 
podporu evropských děl a kulturní 
rozmanitost; upozorňuje v tomto ohledu 
Komisi na nutnost podpořit investice 
poskytovatelů audiovizuálních služeb a 
provozovatelů internetu do kreativních 
obsahů, a tím i dostupnost těchto obsahů 
na sítích; vyzývá Komisi, aby jednak 
podporovala konstruktivní dialog mezi 
všemi aktéry, kteří působí v tomto odvětví, 
a jednak aby urychleně přišla s řešením, 
jak zrychlit digitalizaci a umožnit on-line 
přístup k evropskému dědictví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 273
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, že vedoucí úloha ve světě 
v oblasti vývoje IKT má zásadní význam 
pro prosperitu a konkurenceschopnost 
Evropské unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 274
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. je přesvědčen, že právní předpisy 
Evropské unie o autorském právu by měly 
uznávat status veřejnosti nejen jako 
spotřebitele, ale i jako účastníka 
hospodářství v oblasti kultury, a že by tedy 
mělo být povoleno nekomerční sdílení 
souborů jednotlivci a nekomerční 
opakované užívání tvůrčích děl; vyzývá 
Komisi, aby předložila zevrubné údaje 
ohledně návrhů na systémy financování 
podporující tvorbu, založené na 
nekomerčních postupech, jako je 
například „tvůrčí přínos“ nebo „kulturní 
paušální sazba“;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá Evropskou komisi, aby v 
rámci svého rozvrhu legislativní práce 
posoudila možnost, aby členské státy 
mohly uplatňovat sníženou sazbu DPH na 
on-line šíření kulturních statků;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 276
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. zdůrazňuje, že Evropská digitální 
agenda by měla v EU podporovat 
produkci a vysílání kvalitních a kulturně 
různorodých programů, aby tak evropští 
občané mohli plně využít kulturní, 
sociální a společenské výhody, které tyto 
technologie přinášejí;

Or. nl

Pozměňovací návrh 277
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně budoucnosti projektu evropské 
digitální knihovny, pokud nedojde 
k radikálním změnám v oblasti digitálního 
formátu knihovny, řízení, účinnosti, 
proveditelnosti, užitečnosti a masivní 
medializace projektu;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že současně s důsledným 20. domnívá se, že současně s důsledným 
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zaváděním IKT je nesmírně důležité 
podporovat kvalitní výzkum v oblasti IKT 
a veřejné a soukromé investice do vysoce 
rizikového kolektivního výzkumu a inovací 
v oblasti IKT; zdůrazňuje, že Evropa by 
měla stát v popředí vývoje internetových 
technologií a nízkouhlíkových aplikací 
IKT; navrhuje v rámci dalšího finančního 
výhledu zdvojnásobit rozpočet EU na 
výzkum v oblasti IKT a čtyřnásobně zvýšit 
rozpočet na zavádění IKT;

zaváděním IKT je nesmírně důležité 
podporovat kvalitní výzkum v oblasti IKT 
a veřejné a soukromé investice do vysoce 
rizikového kolektivního výzkumu a inovací 
v oblasti IKT; zdůrazňuje, že Evropa by 
měla stát v popředí vývoje internetových 
technologií, aplikací a technologií, které 
překročí limity konvenčních IKT (nízký 
obsah uhlíku, hardware s vysokou 
efektivitou a nízkou spotřebou díky 
kvantovým (nano)technologiím) i 
vzhledem k tomu, že výzkum v oblasti IKT 
financovaný Evropskou unií sehrál 
klíčovou roli v době raného rozvoje 
evropského průmyslu, např. v oblasti 
mikroelektroniky a nanoelektroniky, 
zdravotnictví a evropské strategie v oblasti 
dopravní bezpečnosti, a že pokročilý 
výzkum umožnil a bude umožňovat 
vyčleňování výrobních zařízení;

Or. it

Pozměňovací návrh 279
Matthias Groote

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že současně s důsledným 
zaváděním IKT je nesmírně důležité 
podporovat kvalitní výzkum v oblasti IKT 
a veřejné a soukromé investice do vysoce 
rizikového kolektivního výzkumu a inovací 
v oblasti IKT; zdůrazňuje, že Evropa by 
měla stát v popředí vývoje internetových 
technologií a nízkouhlíkových aplikací 
IKT; navrhuje v rámci dalšího finančního 
výhledu zdvojnásobit rozpočet EU na 
výzkum v oblasti IKT a čtyřnásobně zvýšit 
rozpočet na zavádění IKT;

20. domnívá se, že současně s důsledným 
zaváděním IKT je nesmírně důležité 
podporovat kvalitní výzkum v oblasti IKT, 
s cílem dále snížit spotřebu energie IKT a 
zatížení životního prostředí výrobou a 
likvidací IKT, a veřejné a soukromé 
investice do vysoce rizikového 
kolektivního výzkumu a inovací v oblasti 
IKT; zdůrazňuje, že Evropa by měla stát 
v popředí vývoje internetových technologií 
a nízkouhlíkových aplikací IKT, které šetří 
energii a zdroje a jež mají nízké emise 
CO2; navrhuje v rámci dalšího finančního 
výhledu zdvojnásobit rozpočet EU na 
výzkum v oblasti IKT a čtyřnásobně zvýšit 
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rozpočet na zavádění IKT;

Or. de

Pozměňovací návrh 280
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. předpokládá že, současně s důsledným 
rozvojem ICT, je požadováno prosazování 
zkoumání optimálního stavu ICT a 
realizování veřejných a soukromých 
rizikových investic,  kolaborativního 
výzkumu a nových prvků ICT.  
Zdůrazňuje, že Evropa se musí nacházet na 
vrcholu rozvoje internetových technologií 
a nízkouhlíkových aplikací ICT. Navrhuje, 
aby se, co se finanční perspektivy týče, 
unijní rozpočet na výzkum ICT 
zdvojnásobil a rozpočet na asimilaci ICT 
zečtyřnásobil.

20. předpokládá že, současně s důsledným 
rozvojem ICT, je požadováno prosazování 
zkoumání optimálního stavu ICT a 
pěstování veřejné a soukromých rizikových 
investicí,  kolaborativního výzkumu a
nových prvků ICT.  Zdůrazňuje, že Evropa 
musí být na vrcholu rozvoje internetových 
technologií, rozvoje Cloud computing, 
inteligentních prostředí a hyperpočítačů
a nízkouhlíkových aplikací ICT. Navrhuje, 
aby se, co se finanční perspektivy týče, 
unijní rozpočet na výzkum ICT 
zdvojnásobil a rozpočet na asimilaci ICT 
zečtyřnásobil.

Or. el

Pozměňovací návrh 281
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. Zvláště upozorňuje na záruky, které 
je nutno zajistit pro mikro a malé podniky, 
aby tyto podniky nebyly vyřazeny z rozvoje 
IKT; 

Pův. pt
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Pozměňovací návrh 282
Lena Ek

Návrh usnesení
Bod 20a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. žádá zvýšit úsilí v souvislosti 
s používáním software s otevřeným 
zdrojovým kódem v rámci EU;

Or. sv

Pozměňovací návrh 283
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20 a. navrhuje, aby finanční dotace z EU 
na výzkum v oblasti IKT byla 
zdvojnásobena (i prostřednictvím nástroje 
vzorové iniciativy IKT-FET) a aby v 
dalších finančních výhledech byla dotace 
určená na IKT navýšena čtyřikrát;

Or. it

Pozměňovací návrh 284
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 20 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20b. vyjadřuje politování nad tím, že 
pokud jde o lákání, rozvoj a udržení 
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akademických talentů v oblasti IKT, 
Evropa nadále zaostává za ostatními 
předními trhy a trpí podstatným odlivem 
mozků v důsledku lepších pracovních 
podmínek pro akademické a výzkumné 
pracovníky ve Spojených státech 
amerických; zdůrazňuje, že k řešení 
tohoto problému musí Evropa 
spolupracovat s akademickou obcí i 
průmyslem a vypracovat živý program 
profesního rozvoje podporující 
nepostradatelnou úlohu vědecké 
výzkumné obce v široké inovační strategii 
IKT na světové úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyjadřuje znepokojení nad byrokracií 
v souvislosti s rámcovým programem EU; 
vyzývá Komisi, aby byrokracii odstranila 
tak, že přepracuje postupy rámcového 
programu a vytvoří panel uživatelů;

21. vyjadřuje znepokojení nad byrokracií 
v souvislosti s rámcovým programem EU; 
vyzývá Komisi, aby byrokracii odstranila 
tak, že přepracuje postupy rámcového 
programu, aniž by byl tento program 
ohrožen, a vytvoří panel uživatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. domnívá se, že digitální avantgardní 
program vylučuje jakékoli obchodování se 
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znalostmi, se vzděláním a s výzkumem,  a 
trvá na podpoře volně přístupného 
softwaru a  volně přístupných zdrojových 
kódů;

Pův. pt

Pozměňovací návrh 287
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Komisi, aby spolu s členskými 
státy posoudila způsob, jakým směrnice 
2004/17/ES a 2004/18/ES o zadávání 
veřejných zakázek a provádění těchto 
směrnic podporují výzkum a inovace, a 
aby v případě potřeby vyvodila osvědčené 
postupy; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby uvažovaly o vytvoření ukazatelů 
týkajících se inovace v oblasti veřejných 
zakázek;

Or. fr

Pozměňovací návrh 288
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. upozorňuje na skutečnost, že 
zadávání veřejných zakázek v 
předobchodní fázi přispívá ke zvýšení 
kvality veřejných služeb a ke zkrácení lhůt 
při uvádění výsledků výzkumu na trh, 
zejména pokud zadavatel veřejné zakázky 
vyžaduje, aby podnik, který se řízení 
účastní, udělil na základě spravedlivých a 



PE439.254v01-00 46/54 AM\806140CS.doc

CS

rozumných obchodních podmínek práva 
duševního vlastnictví třetím osobám; 
znovu připomíná svou výzvu Komisi, aby 
vypracovala průvodce osvědčenými 
postupy pro oblast zadávání veřejných 
zakázek v předobchodní fázi a aby spolu s 
členskými státy dbala na zvyšování 
povědomí regionálních a místních 
orgánů; připomíná, že technologické 
platformy mohou přizpůsobit raný vývoj 
na trzích s novými technologiemi 
potřebám orgánů veřejné moci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 289
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že agenda 2015.eu by se 
měla zaměřit na integraci IKT s cílem 
dosáhnout nízkouhlíkového hospodářství; 
žádá, aby využívání IKT umožnilo do roku 
2020 snížit v klíčových odvětvích emise 
CO2 o 15 %, a žádá podporu zodpovědné 
spotřeby energie, a to na základě instalace 
inteligentních měřidel do 50% domácností 
do roku 2015; zdůrazňuje také, že 
ekologická stopa odvětví IKT by se měla 
do roku 2015 snížit o 50 %;

22. domnívá se, že Evropa jako světový 
vůdce společnosti efektivně využívající 
zdroje by měla být vrcholnou prioritou 
agendy 2015.eu; v této souvislosti je 
přesvědčen, že provádění aplikací, jako 
jsou inteligentní energetické distribuční 
sítě, inteligentní měření, inteligentní 
mobilita, inteligentní vodní hospodářství a
elektronické zdravotnictví, musí být 
považováno za klíčové iniciativy agendy 
2015.eu; zdůrazňuje také, že ekologická 
stopa odvětví IKT by se měla do roku 2015 
snížit o 50 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 22
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že agenda 2015.eu by se 
měla zaměřit na integraci IKT s cílem 
dosáhnout nízkouhlíkového hospodářství; 
žádá, aby využívání IKT umožnilo do roku 
2020 snížit v klíčových odvětvích emise 
CO2 o 15 %, a žádá podporu zodpovědné 
spotřeby energie, a to na základě instalace 
inteligentních měřidel do 50% domácností 
do roku 2015; zdůrazňuje také, že 
ekologická stopa odvětví IKT by se měla 
do roku 2015 snížit o 50 %;

22. domnívá se, že agenda 2020.eu by se 
měla zaměřit na integraci IKT s cílem 
dosáhnout nízkouhlíkového hospodářství; 
žádá, aby využívání IKT umožnilo do roku 
2020 snížit v klíčových odvětvích emise 
CO2 o 20 %, a žádá podporu zodpovědné 
spotřeby energie, a to na základě instalace 
energeticky účinné technologie do 50 % 
domácností do roku 2015; zdůrazňuje také, 
že odvětví IKT by se do roku 2015 mělo 
snažit překročit cíle EU pro rok 2020 na 
základě metodik vyvíjených Fórem ICT 
pro energetickou účinnost ve spolupráci 
s mezinárodními normalizačními orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že agenda 2015.eu by se 
měla zaměřit na integraci IKT s cílem 
dosáhnout nízkouhlíkového hospodářství; 
žádá, aby využívání IKT umožnilo do roku 
2020 snížit v klíčových odvětvích emise 
CO2 o 15 %, a žádá podporu zodpovědné 
spotřeby energie, a to na základě instalace 
inteligentních měřidel do 50% domácností 
do roku 2015; zdůrazňuje také, že 
ekologická stopa odvětví IKT by se měla
do roku 2015 snížit o 50 %;

22. domnívá se, že agenda 2015.eu by se 
měla zaměřit na integraci IKT s cílem 
dosáhnout nízkouhlíkového hospodářství; 
žádá, aby využívání IKT umožnilo do roku 
2020 snížit v klíčových odvětvích emise 
CO2 o 20 %, a žádá podporu zodpovědné 
spotřeby energie, a to na základě instalace
inteligentních měřidel do 50% domácností 
do roku 2015; zdůrazňuje také, že odvětví 
IKT by se do roku 2015 mělo snažit 
překročit cíle EU pro rok 2020 na základě 
metodik vyvíjených mezinárodními 
normalizačními orgány ve spolupráci 
s Fórem ICT pro energetickou účinnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 292
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že agenda 2015.eu by se 
měla zaměřit na integraci IKT s cílem 
dosáhnout nízkouhlíkového hospodářství; 
žádá, aby využívání IKT umožnilo do roku 
2020 snížit v klíčových odvětvích emise 
CO2 o 15 %, a žádá podporu zodpovědné 
spotřeby energie, a to na základě instalace 
inteligentních měřidel do 50% domácností 
do roku 2015; zdůrazňuje také, že 
ekologická stopa odvětví IKT by se měla 
do roku 2015 snížit o 50 %;

22. domnívá se, že agenda 2015.eu by se 
měla zaměřit na integraci IKT s cílem 
dosáhnout nízkouhlíkového hospodářství; 
žádá, aby využívání IKT umožnilo do roku 
2020 snížit emise CO2 v míře odpovídající 
podstatné části cíle ve výši 20 %, (a 
významně většímu podílu z požadovaného 
cíle snížení o 30 %) i podporu zodpovědné 
spotřeby energie, a to na základě instalace
inteligentních měřidel do 50% domácností 
do roku 2015; zdůrazňuje také, že 
ekologická stopa odvětví IKT by se měla 
do roku 2015 snížit o 50 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. předpokládá, že agenda 2015.eu musí 
mít za cíl zavedení ICT pro nízkouhlíkové 
hospodářství. Požaduje využívání ICT tak, 
aby se stalo reálným 15% snížení 
vypouštění  CO2, kterého musí být 
dosaženo v zásadních odvětvích do r. 2020 
a požaduje podporu odpovědného 
využívání energií především 
prostřednictvím inteligentních měřičů v 
50% obydlí do r. 2015. Zdůrazňuje také, že 
tisk v oblasti ICT je nutné snížit o 50% do 
r. 2015.

22. předpokládá, že agenda 2015.eu musí 
mít za cíl zavedení ICT pro nízkouhlíkové 
hospodářství. Požaduje využívání ICT tak, 
aby se stalo reálným 15% snížení 
vypouštění  CO2, kterého musí být 
dosaženo v zásadních odvětvích do r. 2020 
a požaduje podporu odpovědného 
využívání energií především 
prostřednictvím inteligentních měřičů v 
50% obydlí do r. 2015. Zdůrazňuje také, že 
tisk v oblasti ICT je nutné snížit o 50% do 
r. 2015. Zdůrazňuje nutnost snížení 
spotřeby papíru veřejným sektorem o 50% 
do r. 2015.
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Or. el

Pozměňovací návrh 294
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. předpokládá, že agenda 2015.eu musí 
mít za cíl zavedení ICT pro nízkouhlíkové 
hospodářství. Požaduje využívání ICT tak, 
aby se stalo reálným 15% snížení 
vypouštění  CO2, kterého musí být 
dosaženo v zásadních odvětvích do r. 2020 
a požaduje podporu odpovědného
využívání energií především 
prostřednictvím inteligentních měřičů v 
50% obydlí do r. 2015. Zdůrazňuje také, že 
tisk v oblasti ICT je nutné snížit o 50% do 
r. 2015.

22. předpokládá, že agenda 2015.eu musí 
mít za cíl zavedení ICT pro nízkouhlíkové 
hospodářství. Požaduje využívání ICT tak, 
aby se stalo reálným 15% snížení 
vypouštění  CO2, kterého musí být 
dosaženo v zásadních odvětvích do r. 2020 
a požaduje podporu odpovědného 
využívání energií především 
prostřednictvím inteligentních měřičů a 
jiných energeticky výkonných 
technologií v 50% obydlí do r. 
2015.Zdůrazňuje také, že tisk v oblasti ICT 
je nutné snížit o 50% do r. 2015.

Or. el

Pozměňovací návrh 295
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22 a. poukazuje na to, že pouze díky přijetí 
společné metodologie pro měření spotřeby 
energie a emisí uhlíku bude možné 
porovnávat údaje získané v různých 
členských státech a zlepšovat 
energetickou účinnost; upozorňuje dále 
na potřebu rychlé standardizace v oblasti 
IKT s cílem zajistit propojení technologií 
a služeb pro občany a podniky v rámci 
Evropské unie;
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Or. it

Pozměňovací návrh 296
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že IKT by mohly zlepšit 
silniční dopravu a učinit více pro
bezpečnější, inteligentnější a ekologicky 
méně škodlivé automobily v Evropě; proto 
naléhavě žádá Komisi, aby do digitální 
agendy zahrnula ekologický potenciál 
inteligentních automobilů a inteligentních 
silničních komunikací i pilotní projekty 
výzkumu a vývoje v oblasti zařízení V2V a 
V2R, které mohou otevřít nové 
podnikatelské příležitosti pro evropské 
podniky v oblasti IKT;

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zastává názor, že hnací silou 
mezinárodního obchodu by měla být 
zásada spravedlivého obchodu s cílem 
dosáhnout řádné rovnováhy mezi 
otevíráním trhů a oprávněnou ochranou 
jednotlivých hospodářských odvětví, se 
zvláštní pozorností věnovanou pracovním 
a sociálním podmínkám;

Or. en
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Pozměňovací návrh 298
Anni Podimata, Robert Goebbels, Britta Thomsen, Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že velký potenciál 
digitální agendy není jen spojen s výzvami 
v sektoru IKT, ale je daleko širší a je 
přímo vázán na cíle EU pro dosažení 
znalostní ekonomiky s vysokou 
produktivitou, zvyšování 
konkurenceschopnosti evropské 
ekonomiky prostřednictvím inovačních 
odvětví, prosazování sociální a územní 
soudržnosti a všeobecného přístupu 
k veřejným službám, zlepšování tvorby 
pracovních míst na evropském trhu práce, 
a proto obecně i prosazování nového 
udržitelného modelu růstu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22 a.připomíná, že budoucí 
konkurenceschopnost Evropy a její 
schopnost zotavit se ze současné 
ekonomické krize závisí do značné míry 
na její schopnosti všeobecného a 
efektivního rozvoje oblasti IKT v 
podnicích; připomíná ovšem, že malé a 
střední podniky jsou ještě velice pozadu za 
velkými podniky; žádá členské státy a 
Komisi, aby posílily opatření podpory 
malých a středních podniků v oblasti 
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využívání nástrojů IKT s cílem podpořit 
produktivitu;

Or. es

Pozměňovací návrh 300
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. domnívá se, že základními předpoklady 
účinné realizace agendy 2015.eu je její 
zohlednění na všech politických úrovních 
(EU, vnitrostátní a regionální), jakož i její 
politická viditelnost; v této souvislosti 
navrhuje, aby se pravidelně pořádaly 
summity o digitální agendě, které by 
hodnotily pokrok na úrovni Unie i 
členských států a obnovovaly politický 
impuls;

23. domnívá se, že základními předpoklady 
účinné realizace agendy 2015.eu je její 
zohlednění na všech politických úrovních 
(EU, vnitrostátní a regionální) v duchu 
víceúrovňové správy, jakož i její politická 
viditelnost; v této souvislosti navrhuje, aby 
se pravidelně pořádaly summity o digitální 
agendě, které by hodnotily pokrok na 
úrovni Unie i členských států a obnovovaly 
politický impuls;

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh usnesení
Paragraph 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. předpokládá, že přijetí programu 
2015.eu na všech politických úrovních 
(EU, národní a oblastní), jakož i jeho 
politické zviditelnění, jsou nezbytnými 
předpoklady účinné realizace. Navrhuje, 
aby v tomto směru byly pořádány 
pravidelné summity o digitální agendě, 
které by prověřovaly pokrok na úrovni 
Unie a členských států a obnovovaly 
aktivitu.

23. předpokládá, že přijetí programu 
2015.eu na všech politických a 
geografických úrovních (EU, národní a 
oblastní), jakož i jeho politické 
zviditelnění, jsou nezbytnými předpoklady 
účinné realizace. Navrhuje, aby v tomto 
směru byly pořádány pravidelné summity o 
digitální agendě, které by prověřovaly 
pokrok na úrovni Unie a členských států a 
obnovovaly aktivitu.
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Or. el

Pozměňovací návrh 302
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. upozorňuje Komisi zejména na nutnost 
stanovit konkrétní, měřitelné, přiměřené, 
realistické a časově vymezené cíle a 
přijmout akční plán, který zmobilizuje 
všechny vhodné nástroje EU: finanční 
prostředky, právně nevynutitelné předpisy 
a případně cílené předpisy;

24. upozorňuje Komisi zejména na nutnost 
stanovit konkrétní, měřitelné, přiměřené, 
realistické a časově vymezené cíle a 
přijmout akční plán, který zmobilizuje 
všechny vhodné nástroje EU: finanční 
prostředky, právně nevynutitelné předpisy 
a případně cílené předpisy ve všech 
relevantních oblastech politiky 
(tzn. politiky elektronické komunikace, 
vzdělávání, výzkumu, inovací, 
soudržnosti); vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily vhodnou koordinaci 
mezi EU a vnitrostátními a regionálními 
programy na tomto poli;

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. upozorňuje Komisi zejména na nutnost 
stanovit konkrétní, měřitelné, přiměřené, 
realistické a časově vymezené cíle a 
přijmout akční plán, který zmobilizuje 
všechny vhodné nástroje EU: finanční 
prostředky, právně nevynutitelné předpisy 
a případně cílené předpisy;

24. upozorňuje Komisi zejména na nutnost 
stanovit konkrétní, měřitelné, přiměřené, 
realistické a časově vymezené cíle a 
přijmout akční plán, který zmobilizuje 
všechny vhodné nástroje EU: finanční 
prostředky, právně nevynutitelné předpisy 
a případně cílené předpisy; požaduje 
pravidelný přezkum výsledků strategie 
2015.eu na základě širšího souboru 
ukazatelů umožňujícího kvalitativní 
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analýzu sociálních dopadů;

Or. en


