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Pozměňovací návrh 37
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 172 
této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 170, 
čl. 171 odst. 1 a články 172 a 174 této 
smlouvy,

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Telekomunikační sítě a služby jsou čím 
dál tím víc založeny na internetových 
infrastrukturách, kde jsou úzce propojeny 
širokopásmové sítě s digitálními službami. 
Internet se stává dominantní platformou 
pro komunikaci, služby a podnikání. 
Transevropská dostupnost rychlého 
internetu a digitálních služeb ve veřejném 
zájmu je proto důležitá pro ekonomický 
růst a jednotný trh.

(1) Telekomunikační sítě a služby jsou čím 
dál tím víc založeny na internetových 
infrastrukturách, kde jsou úzce propojeny 
širokopásmové sítě s digitálními službami. 
Internet se stává dominantní platformou 
pro komunikaci, služby, vzdělávání, účast 
ve společenském a politickém životě
a podnikání. Transevropská dostupnost 
rychlého internetu a digitálních služeb ve 
veřejném zájmu je proto důležitá pro 
sociální a ekonomický růst a jednotný trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Rachida Dati

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1



PE494.476v01-00 4/136 AM\909449CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Telekomunikační sítě a služby jsou čím 
dál tím víc založeny na internetových 
infrastrukturách, kde jsou úzce propojeny 
širokopásmové sítě s digitálními službami. 
Internet se stává dominantní platformou 
pro komunikaci, služby a podnikání. 
Transevropská dostupnost rychlého 
internetu a digitálních služeb ve veřejném 
zájmu je proto důležitá pro ekonomický 
růst a jednotný trh.

(1) Telekomunikační sítě a služby jsou čím 
dál tím víc založeny na internetových 
infrastrukturách, kde jsou úzce propojeny 
širokopásmové sítě s digitálními službami. 
Internet se stává dominantní platformou 
pro komunikaci, služby a podnikání. 
Transevropská dostupnost rozšířeného,
rychlého a zabezpečeného internetu a 
digitálních služeb ve veřejném zájmu je 
proto důležitá pro ekonomický růst a 
jednotný trh.

Or. fr

Odůvodnění

Zajištění přístupu k rychlému internetu je prioritou, což musí jít ruku v ruce s široce 
rozšířeným přístupem k bezpečnému internetu pro všechny občany. Demokratizace nástrojů 
vztahujících se digitálnímu světu je nezbytnou etapou, která musí být doplněna posílením 
struktur a vzdělávání v oblasti odpovědného chování v rámci digitálního světa.

Pozměňovací návrh 40
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Telekomunikační sítě a služby jsou čím 
dál tím víc založeny na internetových 
infrastrukturách, kde jsou úzce propojeny 
širokopásmové sítě s digitálními službami. 
Internet se stává dominantní platformou 
pro komunikaci, služby a podnikání. 
Transevropská dostupnost rychlého 
internetu a digitálních služeb ve veřejném 
zájmu je proto důležitá pro ekonomický 
růst a jednotný trh.

(1) Telekomunikační sítě a služby jsou čím 
dál tím víc založeny na internetových 
infrastrukturách, kde jsou úzce propojeny 
širokopásmové sítě s digitálními službami. 
Internet se stává dominantní platformou 
pro komunikaci, služby a podnikání. 
Transevropská dostupnost rychlého 
internetu a digitálních služeb ve veřejném 
zájmu je proto důležitá pro ekonomický 
růst, konkurenceschopnost, sociální 
začleňování a jednotný trh.

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Evropský trh s téměř 500 miliony 
obyvateli s vysokorychlostním 
širokopásmovým připojením by byl 
klíčovým faktorem pro rozvoj vnitřního 
trhu, vytvořil by celosvětově jedinečnou 
zásadní skupinu uživatelů, poskytl by 
všem regionům nové možnosti a každému 
uživateli vyšší hodnotu a Evropě kapacitu 
stát se znalostní ekonomikou světového 
významu. Rychlé rozšíření rychlých a 
ultrarychlých širokopásmových sítí je 
zásadní pro rozvoj evropské produktivity a 
pro vznik nových a malých podniků, které 
mohou být vedoucími subjekty v různých 
odvětvích, například ve zdravotnictví, 
zpracovatelském průmyslu a ve službách.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Rozvoj širokopásmového 
internetového připojení ukazuje, že 
poptávka po šířce pásma je i nadále 
neuspokojena. Požadavek na datový 
provoz pro mobilní připojení se zvyšuje o 
50 procent ročně a je zapříčiněn šířkou 
pásma, která vyžaduje aplikace a služby, 
více uživatelů internetu a více obsahu 
online, zejména videového.
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Pozměňovací návrh 43
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1c) Exponenciální růst v oblasti 
širokopásmo bude vyžadovat ambiciózní 
politiky na úrovni Unie i členských států, 
ať na pevném připojení či mobilním, 
pokud má Evropa dosáhnout většího 
růstu, konkurenceschopnosti a 
produktivity.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1d) Program politiky rádiového spektra je 
proto důležitým krokem ke zvýšení 
možností v oblasti mobilního 
širokopásmového připojení a je proto 
zásadní, aby členské státy tato ustanovení 
rychle zavedla.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 e (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1e) Diskuze na téma jak a kdy uvolnit 
frekvence 700 Mhz (694 - 790 MHz) pro 
mobilní širokopásmové připojení má 
zásadní význam, pokud se má Evropa 
vyhnout, tomu, že dosáhne kapacitního 
stropu.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

( f) Usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 11. května 20111 se vztahuje k 
nezbytnosti podniknout kroky směřující k 
harmonizaci dodatečných spektrových 
pásem jako je pásmo 700 MHz.
1 P7_TA(2011)0220

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Evropská rada dne 26. března 2010 
uvítala návrh Komise na zahájení strategie 
Evropa 2020. Jednou ze tří priorit strategie 
Evropa 2020 je inteligentní růst pomocí 
rozvoje ekonomiky na základě znalostí a 
inovace. Investice do telekomunikací, 
zejména do širokopásmových sítí a 

(2) Evropská rada dne 26. března 2010 
uvítala návrh Komise na zahájení strategie 
Evropa 2020. Jednou ze tří priorit strategie 
Evropa 2020 je inteligentní růst pomocí 
rozvoje ekonomiky na základě znalostí a 
inovace. Investice do telekomunikací, 
zejména do širokopásmových 
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infrastruktur digitálních služeb, jsou 
nezbytnou podmínkou pro inteligentní, ale 
také udržitelný hospodářský růst Unie 
podporující začlenění.

vysokorychlostních širokopásmových sítí a 
infrastruktur digitálních služeb, jsou 
nezbytnou podmínkou pro inteligentní, ale 
také udržitelný hospodářský růst Unie 
podporující začlenění.

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Evropská rada schválila dne 17. června 
2010 Digitální agendu pro Evropu a 
vyzvala všechny instituce, aby se účastnily 
na jejím plném provádění. Cílem Digitální 
agendy je stanovit postup pro maximální 
využití sociálních a ekonomických 
možností informačních a komunikačních 
technologií, zejména zavedením 
vysokorychlostních širokopásmových sítí 
se snahou zajistit, aby do roku 2020 měli 
všichni Evropané přístup k internetu o 
rychlosti nejméně 30 Mb/s a aby polovina 
nebo více evropských domácností měla 
předplacené internetové připojení o vyšší 
rychlosti než 100 Mb/s. Cílem digitální 
agendy je vytvořit stabilní právní rámec za 
účelem stimulování investicí do otevřené a 
konkurenceschopné infrastruktury 
vysokorychlostního internetu a 
souvisejících služeb; skutečný jednotný trh 
pro obsah a služby on-line; aktivní 
napomáhání digitalizaci evropského 
bohatého kulturního dědictví, prosazování 
přístupu k internetu a jeho používání 
všemi, především podporou počítačové 
gramotnosti a přístupnosti. Členské státy 
by kromě toho měly provádět operační 
národní plány pro vysokorychlostní 
internet, zaměřit veřejné financování na 
oblasti, které nejsou plně pokryty 

(3) Evropská rada schválila dne 17. června 
2010 Digitální agendu pro Evropu a 
vyzvala všechny instituce, aby se účastnily 
na jejím plném provádění. Cílem Digitální 
agendy je stanovit postup pro maximální 
využití sociálních a ekonomických 
možností Cílem Digitální agendy je 
stanovit postup pro maximální využití 
sociálních a ekonomických možností 
informačních a komunikačních technologií, 
zejména zavedením vysokorychlostních 
širokopásmových sítí se snahou zajistit, 
aby do roku 2020 měli všichni Evropané 
přístup k internetu o rychlosti nejméně 30 
Mb/s a aby polovina nebo více evropských 
domácností měla předplacené internetové 
připojení o vyšší rychlosti než 100 Mb/s. 
Vzhledem k tomu, však, že rychlý rozvoj 
technologií, který vede k ještě rychlejším 
připojením k internetu je v současné době 
přiměřený, by mělo být cílem, aby všechny 
domácnosti v EU disponovaly rychlostí 
připojení k internetu ve výši 100 Mb/s, či 
připojení, které se této výši co nejvíce blíží,
vytvořit stabilní právní rámec za účelem 
stimulování investicí do otevřené a 
konkurenceschopné infrastruktury 
vysokorychlostního internetu a 
souvisejících služeb; skutečný jednotný trh 
pro obsah a služby on-line; aktivní 
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soukromými investicemi do infrastruktur 
internetu, a podporovat zavádění a 
používání moderních a dostupných služeb 
on-line.

napomáhání digitalizaci evropského 
bohatého kulturního dědictví, prosazování 
přístupu k internetu a jeho používání 
všemi, především podporou počítačové 
gramotnosti a přístupnosti. Členské státy 
by kromě toho měly provádět operační 
národní plány pro vysokorychlostní 
internet, zaměřit veřejné financování na 
oblasti, které nejsou plně pokryty 
soukromými investicemi do infrastruktur 
internetu, a podporovat zavádění a 
používání moderních a dostupných služeb 
on-line.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
András Gyürk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Evropská rada schválila dne 17. června 
2010 Digitální agendu pro Evropu a 
vyzvala všechny instituce, aby se účastnily 
na jejím plném provádění. Cílem Digitální 
agendy je stanovit postup pro maximální 
využití sociálních a ekonomických 
možností informačních a komunikačních 
technologií, zejména zavedením 
vysokorychlostních širokopásmových sítí 
se snahou zajistit, aby do roku 2020 měli 
všichni Evropané přístup k internetu o 
rychlosti nejméně 30 Mb/s a aby polovina 
nebo více evropských domácností měla 
předplacené internetové připojení o vyšší 
rychlosti než 100 Mb/s. Cílem digitální 
agendy je vytvořit stabilní právní rámec za 
účelem stimulování investicí do otevřené a 
konkurenceschopné infrastruktury 
vysokorychlostního internetu a 
souvisejících služeb; skutečný jednotný trh 
pro obsah a služby on-line; aktivní 
napomáhání digitalizaci evropského 

(3) Evropská rada schválila dne 17. června 
2010 Digitální agendu pro Evropu a 
vyzvala všechny instituce, aby se účastnily 
na jejím plném provádění. Cílem Digitální 
agendy je stanovit postup pro maximální 
využití sociálních a ekonomických 
možností Cílem Digitální agendy je 
stanovit postup pro maximální využití 
sociálních a ekonomických možností 
informačních a komunikačních technologií, 
zejména zavedením vysokorychlostních 
širokopásmových sítí se snahou zajistit, 
aby do roku 2020 měli všichni Evropané 
přístup k internetu o rychlosti nejméně 30 
Mb/s a aby polovina nebo více evropských 
domácností měla předplacené internetové 
připojení o vyšší rychlosti než 100 Mb/s. 
Cílem digitální agendy je vytvořit stabilní 
právní rámec za účelem stimulování 
investicí do otevřené a konkurenceschopné 
infrastruktury vysokorychlostního internetu 
a souvisejících služeb; skutečný jednotný 
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bohatého kulturního dědictví, prosazování 
přístupu k internetu a jeho používání 
všemi, především podporou počítačové 
gramotnosti a přístupnosti. Členské státy 
by kromě toho měly provádět operační 
národní plány pro vysokorychlostní 
internet, zaměřit veřejné financování na 
oblasti, které nejsou plně pokryty 
soukromými investicemi do infrastruktur 
internetu, a podporovat zavádění a 
používání moderních a dostupných služeb 
on-line.

trh pro obsah a služby on-line; aktivní 
napomáhání digitalizaci evropského 
bohatého kulturního dědictví, prosazování 
přístupu k internetu a jeho používání 
všemi, především podporou počítačové 
gramotnosti a přístupnosti. Členské státy 
by kromě toho měly provádět operační 
národní plány pro vysokorychlostní 
internet, zaměřit veřejné financování na 
oblasti, které nejsou plně pokryty 
soukromými investicemi do infrastruktur 
internetu, a podporovat zavádění a 
používání moderních a dostupných služeb 
on-line. Rozmístění internetové 
infrastrukutry by mělo být zvláště 
podporováno ve venkovských oblastech a 
oblasti s malou hustotou obyvatelstva, 
které jsou obvykle pokryty spojením o 
malé rychlosti nebo nejsou spojením 
pokryty vůbec.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Evropská rada schválila dne 17. června 
2010 Digitální agendu pro Evropu a 
vyzvala všechny instituce, aby se účastnily 
na jejím plném provádění. Cílem Digitální 
agendy je stanovit postup pro maximální 
využití sociálních a ekonomických 
možností informačních a komunikačních 
technologií, zejména zavedením 
vysokorychlostních širokopásmových sítí 
se snahou zajistit, aby do roku 2020 měli 
všichni Evropané přístup k internetu o 
rychlosti nejméně 30 Mb/s a aby polovina 
nebo více evropských domácností měla 
předplacené internetové připojení o vyšší 
rychlosti než 100 Mb/s. Cílem digitální 

(3) Evropská rada schválila dne 17. června 
2010 Digitální agendu pro Evropu v 
návaznosti na přijetí nové Digitální 
agendy pro Evropu:  2015.eu“ Evropským 
parlamentem a vyzvala všechny instituce, 
aby se účastnily na jejím plném provádění. 
informačních a komunikačních technologií, 
zejména zavedením vysokorychlostních 
širokopásmových sítí se snahou zajistit, 
aby do roku 2020 měli všichni Evropané 
přístup k internetu o rychlosti nejméně 30 
Mb/s a, poskytovaný prostřednictvím 
různých technologií, aby polovina nebo 
více evropských domácností měla 
předplacené internetové připojení o vyšší 
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agendy je vytvořit stabilní právní rámec za 
účelem stimulování investicí do otevřené a 
konkurenceschopné infrastruktury 
vysokorychlostního internetu a 
souvisejících služeb; skutečný jednotný trh 
pro obsah a služby on-line; aktivní 
napomáhání digitalizaci evropského 
bohatého kulturního dědictví, prosazování 
přístupu k internetu a jeho používání 
všemi, především podporou počítačové 
gramotnosti a přístupnosti. Členské státy 
by kromě toho měly provádět operační 
národní plány pro vysokorychlostní 
internet, zaměřit veřejné financování na 
oblasti, které nejsou plně pokryty 
soukromými investicemi do infrastruktur 
internetu, a podporovat zavádění a 
používání moderních a dostupných služeb 
on-line.

rychlosti než 100 Mb/s. Cílem digitální 
agendy je vytvořit stabilní právní rámec za 
účelem stimulování investicí do otevřené a 
konkurenceschopné infrastruktury 
vysokorychlostního internetu a 
souvisejících služeb; skutečný jednotný trh 
pro obsah a služby on-line; aktivní 
napomáhání digitalizaci evropského 
bohatého kulturního dědictví, prosazování 
přístupu k internetu a jeho používání 
všemi, především podporou počítačové 
gramotnosti a přístupnosti. Členské státy 
by kromě toho měly provádět operační 
národní plány pro vysokorychlostní 
internet, zaměřit veřejné financování na 
oblasti, které nejsou plně pokryty 
soukromými investicemi do infrastruktur 
internetu, a podporovat zavádění a 
používání moderních a dostupných služeb 
on-line.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Evropská rada schválila dne 17. června 
2010 Digitální agendu pro Evropu a 
vyzvala všechny instituce, aby se účastnily 
na jejím plném provádění. Cílem Digitální 
agendy je stanovit postup pro maximální 
využití sociálních a ekonomických 
možností informačních a komunikačních 
technologií, zejména zavedením 
vysokorychlostních širokopásmových sítí 
se snahou zajistit, aby do roku 2020 měli 
všichni Evropané přístup k internetu o 
rychlosti nejméně 30 Mb/s a aby polovina 
nebo více evropských domácností měla 
předplacené internetové připojení o vyšší 
rychlosti než 100 Mb/s. Cílem digitální 

(3) Evropská rada schválila dne 17. června 
2010 Digitální agendu pro Evropu a 
vyzvala všechny instituce, aby se účastnily 
na jejím plném provádění. Cílem Digitální 
agendy je stanovit postup pro maximální 
využití sociálních a ekonomických 
možností Cílem Digitální agendy je 
stanovit postup pro maximální využití 
sociálních a ekonomických možností 
informačních a komunikačních technologií, 
zejména zavedením vysokorychlostních 
širokopásmových sítí se snahou zajistit, 
aby do roku 2020 měli všichni Evropané 
přístup k internetu o rychlosti nejméně 30 
Mb/s a aby polovina nebo více evropských 
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agendy je vytvořit stabilní právní rámec za 
účelem stimulování investicí do otevřené a 
konkurenceschopné infrastruktury 
vysokorychlostního internetu a 
souvisejících služeb; skutečný jednotný trh 
pro obsah a služby on-line; aktivní 
napomáhání digitalizaci evropského 
bohatého kulturního dědictví, prosazování 
přístupu k internetu a jeho používání 
všemi, především podporou počítačové 
gramotnosti a přístupnosti. Členské státy 
by kromě toho měly provádět operační 
národní plány pro vysokorychlostní 
internet, zaměřit veřejné financování na 
oblasti, které nejsou plně pokryty 
soukromými investicemi do infrastruktur 
internetu, a podporovat zavádění a 
používání moderních a dostupných služeb 
on-line.

domácností měla předplacené internetové 
připojení o vyšší rychlosti než 100 Mb/s. 
Cílem digitální agendy je vytvořit stabilní 
právní rámec za účelem stimulování 
investicí do otevřené a konkurenceschopné 
infrastruktury vysokorychlostního internetu 
a souvisejících služeb; skutečný jednotný 
trh pro obsah a služby on-line; aktivní 
napomáhání digitalizaci evropského 
bohatého kulturního dědictví, prosazování 
přístupu k internetu a jeho používání 
všemi, především podporou počítačové 
gramotnosti a přístupnosti. Členské státy 
by kromě toho měly provádět operační 
národní plány pro vysokorychlostní 
internet, zaměřit veřejné financování na 
oblasti, které nejsou plně pokryty 
soukromými investicemi do infrastruktur 
internetu, a podporovat zavádění a 
používání moderních a dostupných služeb 
on-line s cílem umožnit všem evropským 
občanům a průmyslovým odvětvím, aby 
měli z širokopásmových sítí co největší 
prospěch.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Evropská rada schválila dne 17. června 
2010 Digitální agendu pro Evropu a 
vyzvala všechny instituce, aby se účastnily 
na jejím plném provádění. Cílem Digitální 
agendy je stanovit postup pro maximální 
využití sociálních a ekonomických 
možností informačních a komunikačních 
technologií, zejména zavedením 
vysokorychlostních širokopásmových sítí 
se snahou zajistit, aby do roku 2020 měli 
všichni Evropané přístup k internetu o 

(3) Evropská rada schválila dne 17. června 
2010 Digitální agendu pro Evropu a 
vyzvala všechny instituce, aby se účastnily 
na jejím plném provádění. Cílem Digitální 
agendy je stanovit postup pro maximální 
využití sociálních a ekonomických 
možností Cílem Digitální agendy je 
stanovit postup pro maximální využití 
sociálních a ekonomických možností 
informačních a komunikačních technologií, 
zejména zavedením otevřených a
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rychlosti nejméně 30 Mb/s a aby polovina 
nebo více evropských domácností měla 
předplacené internetové připojení o vyšší 
rychlosti než 100 Mb/s. Cílem digitální 
agendy je vytvořit stabilní právní rámec za 
účelem stimulování investicí do otevřené a 
konkurenceschopné infrastruktury 
vysokorychlostního internetu a 
souvisejících služeb; skutečný jednotný trh 
pro obsah a služby on-line; aktivní 
napomáhání digitalizaci evropského 
bohatého kulturního dědictví, prosazování 
přístupu k internetu a jeho používání 
všemi, především podporou počítačové 
gramotnosti a přístupnosti. Členské státy 
by kromě toho měly provádět operační 
národní plány pro vysokorychlostní 
internet, zaměřit veřejné financování na 
oblasti, které nejsou plně pokryty 
soukromými investicemi do infrastruktur 
internetu, a podporovat zavádění a 
používání moderních a dostupných služeb 
on-line.

vysokorychlostních širokopásmových sítí 
se snahou zajistit, aby do roku 2020 měli 
všichni Evropané přístup k internetu o 
rychlosti nejméně 30 Mb/s a aby polovina 
nebo více evropských domácností měla 
předplacené internetové připojení o vyšší 
rychlosti než 100 Mb/s. Cílem digitální 
agendy je vytvořit stabilní právní rámec za 
účelem stimulování investicí do otevřené a 
konkurenceschopné infrastruktury 
vysokorychlostního internetu a 
souvisejících služeb; skutečný jednotný trh 
pro interoperabilní obsah a služby on-line; 
aktivní napomáhání digitalizaci evropského 
bohatého kulturního dědictví, prosazování 
přístupu k internetu a jeho používání 
všemi, především podporou počítačové 
gramotnosti a přístupnosti. Členské státy 
by kromě toho měly provádět operační 
národní plány pro vysokorychlostní 
internet, zaměřit veřejné financování na 
oblasti, které nejsou plně pokryty 
soukromými investicemi do infrastruktur 
internetu, a podporovat zavádění a 
používání moderních a dostupných služeb 
on-line.

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Rachida Dati

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Evropská rada schválila dne 17. června 
2010 Digitální agendu pro Evropu a 
vyzvala všechny instituce, aby se účastnily 
na jejím plném provádění. Cílem Digitální 
agendy je stanovit postup pro maximální 
využití sociálních a ekonomických 
možností informačních a komunikačních 
technologií, zejména zavedením 
vysokorychlostních širokopásmových sítí 

(3) Evropská rada schválila dne 17. června 
2010 Digitální agendu pro Evropu a 
vyzvala všechny instituce, aby se účastnily 
na jejím plném provádění. Cílem Digitální 
agendy je stanovit postup pro maximální 
využití sociálních a ekonomických 
možností Cílem Digitální agendy je 
stanovit postup pro maximální využití 
sociálních a ekonomických možností 
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se snahou zajistit, aby do roku 2020 měli 
všichni Evropané přístup k internetu o 
rychlosti nejméně 30 Mb/s a aby polovina 
nebo více evropských domácností měla 
předplacené internetové připojení o vyšší 
rychlosti než 100 Mb/s. Cílem digitální 
agendy je vytvořit stabilní právní rámec za 
účelem stimulování investicí do otevřené a 
konkurenceschopné infrastruktury 
vysokorychlostního internetu a 
souvisejících služeb; skutečný jednotný trh 
pro obsah a služby on-line; aktivní 
napomáhání digitalizaci evropského 
bohatého kulturního dědictví, prosazování 
přístupu k internetu a jeho používání 
všemi, především podporou počítačové 
gramotnosti a přístupnosti. Členské státy 
by kromě toho měly provádět operační 
národní plány pro vysokorychlostní 
internet, zaměřit veřejné financování na 
oblasti, které nejsou plně pokryty 
soukromými investicemi do infrastruktur 
internetu, a podporovat zavádění a 
používání moderních a dostupných služeb 
on-line.

informačních a komunikačních technologií, 
zejména zavedením vysokorychlostních 
širokopásmových sítí se snahou zajistit, 
aby do roku 2020 měli všichni Evropané 
přístup k internetu o rychlosti nejméně 30 
Mb/s a aby polovina nebo více evropských 
domácností měla předplacené internetové 
připojení o vyšší rychlosti než 100 Mb/s. 
Cílem digitální agendy je vytvořit stabilní 
právní rámec za účelem stimulování 
investicí do otevřené a konkurenceschopné 
a zabezpečené infrastruktury 
vysokorychlostního internetu a 
souvisejících služeb; skutečný jednotný trh 
pro obsah a služby on-line; aktivní 
napomáhání digitalizaci evropského 
bohatého kulturního dědictví, prosazování 
přístupu k internetu a jeho používání 
všemi, především podporou počítačové 
gramotnosti, vzdělávání a přístupnosti. 
Členské státy by kromě toho měly provádět 
operační národní plány pro 
vysokorychlostní internet, zaměřit veřejné 
financování na oblasti, které nejsou plně 
pokryty soukromými investicemi 
do infrastruktur internetu, a podporovat 
zavádění a používání moderních a 
dostupných služeb on-line.

Or. fr

Odůvodnění

Demokratizace nástrojů vztahujících se k digitálnímu světu je nezbytnou etapou, která musí 
být doprovázena posílením struktur a vzdělávání v oblasti odpovědného chování v rámci 
digitálního světa.

Pozměňovací návrh 54
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Vzhledem k zavádění optických a 
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superrychlých širokopásmových připojení 
v Evropě zůstává neuspokojivé, zatímco 
další ekonomiky ve světě jako je Čína, 
Japonsko a Jižní Korea zaujímají vedoucí 
pozici tím, že nabízejí výrazně vyšší 
kapacitu a rychlosti ve výši 1 Gb/s a více. 
Investice do připojení přes optické vlákno 
jak v domácnostech  tak i v pasivní
infrastruktuře v rámci páteřního 
připojení, je zásadní součástí pokud má jít 
Evropa s dobou v oblasti nových inovací, 
znalostí a služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) S cílem zajistit konkurenceschopnost 
Unie a usnadnit růst evropské ekonomiky 
služeb světového významu, měly by být 
cíle digitální agendy dosaženy do roku 
2015 místo až do roku 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) Cíle pro rok 2020 by měly být 
zrevidovány a cílem by mělo být, aby 
Evropa nejrychlejší širokopásmové 
připojení na světě tím, že se vynasnaží 
zajistit, aby do roku 2020 měli všichni 
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Evropané přístup k internetu o rychlosti 
50Mb/s a 50 % domácností EU mělo 
přístup k rychlosti 1 Gbits nebo více. 
Projekty způsobilé k financování uvedené 
v tomto nařízení by měly poskytnout 
minimální rychlosti ve výši Mb/s do 
venkovských oblastí a 1 Gb/s do hustě 
obydlených či městských oblastí.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Evropské širokopásmové 
sítě: investice do digitálního růstu vyvozuje 
závěr, že kritická úloha internetu znamená, 
že jeho přínosy pro společnost jako celek 
mají mnohem větší význam než soukromé 
pobídky investic do rychlejších sítí. 
Veřejná podpora této oblasti je proto 
nezbytná, neměla by však nadmíru 
narušovat hospodářskou soutěž.

(4) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Evropské širokopásmové 
sítě: investice do digitálního růstu vyvozuje 
závěr, že kritická úloha internetu znamená, 
že jeho přínosy pro společnost jako celek 
mají mnohem větší význam než soukromé 
pobídky investic do rychlejších sítí. 
Veřejná podpora této oblasti je proto 
nezbytná a zvláštní pozornost by měla být 
věnována rozmístění a, pokud je to 
relevantní, budoucímu 
regionálnímu/místnímu veřejnému 
využívání pasivních infrastruktur, kde 
jsou pobídky pro soukromé investice 
obvykle slabší a v rámci nichž by měla být 
zajištěna maximální míra hospodářské 
soutěže ve zbytku komunikačního řetězce 
od aktivních infrastruktur k e-službám.

Or. en

Odůvodnění

Veřejná podpora zavádění a v případě budoucího veřejného využívání pasivních 
telekomunikačních infrastruktur by měly být přiměřené nedostatku pobídek mnohých 
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soukromých investic, které by zasáhly v této oblasti s cílem snížit riziko možných 
monopolistických tendencí a chování několika subjektů založené na kontrole nezbytných 
infrastruktur.

Pozměňovací návrh 58
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Evropské širokopásmové 
sítě: investice do digitálního růstu vyvozuje 
závěr, že kritická úloha internetu znamená, 
že jeho přínosy pro společnost jako celek 
mají mnohem větší význam než soukromé 
pobídky investic do rychlejších sítí. 
Veřejná podpora této oblasti je proto 
nezbytná, neměla by však nadmíru 
narušovat hospodářskou soutěž.

(4) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Evropské širokopásmové 
sítě: investice do digitálního růstu vyvozuje 
závěr, že kritická úloha internetu znamená, 
že jeho přínosy pro společnost jako celek 
mají mnohem větší význam než soukromé 
pobídky investic do rychlejších sítí. Proto 
je nezbytná veřejná podpora, která se 
zaměřuje na oblasti, kde je nedostatek 
komerčních pobídek, které by uspokojily 
stávající nebo očekávající poptávku.
Jakákoli veřejná podpora by neměla rušit 
hospodářskou soutěž, ani posilovat či 
dominantní pozici některých hráčů na 
trhu, vytvářet překážky bránící 
investování.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být zdůrazněno, že veřejná podpora by měla být udělena pouze tehdy, pokud existují 
podmínky, které jinak vylučují investice soukromého sektoru. Dále vzhledem z důvodu 
demografické změny a další urbanizace veřejná podpora pro investice by měla rovněž vzít v 
úvahu budoucí poptávku.

Pozměňovací návrh 59
Teresa Riera Madurell
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Evropské širokopásmové 
sítě: investice do digitálního růstu vyvozuje 
závěr, že kritická úloha internetu znamená, 
že jeho přínosy pro společnost jako celek 
mají mnohem větší význam než soukromé 
pobídky investic do rychlejších sítí. 
Veřejná podpora této oblasti je proto 
nezbytná, neměla by však nadmíru 
narušovat hospodářskou soutěž.

(4) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Evropské širokopásmové 
sítě: investice do digitálního růstu vyvozuje 
závěr, že kritická úloha internetu znamená, 
že jeho přínosy pro společnost jako celek 
mají mnohem větší význam než soukromé 
pobídky investic do rychlejších sítí. 
Veřejná podpora investování do 
rychlejších sítí je asi nezbytná, ale měla by 
být pečlivě zacílena na oblasti 
s nedostatkem komerčních pobídek 
investic. Veřejná podpora této oblasti je 
proto nezbytná a neměla by nadmíru 
narušovat hospodářskou soutěž, vytlačovat 
soukromé investice či vytvářet překážky 
bránící investování.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Evropské širokopásmové 
sítě: investice do digitálního růstu vyvozuje 
závěr, že kritická úloha internetu znamená, 
že jeho přínosy pro společnost jako celek 
mají mnohem větší význam než soukromé 
pobídky investic do rychlejších sítí. 
Veřejná podpora této oblasti je proto 
nezbytná, neměla by však nadmíru 
narušovat hospodářskou soutěž.

(4) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Evropské širokopásmové 
sítě: investice do digitálního růstu vyvozuje 
závěr, že kritická úloha internetu znamená, 
že jeho přínosy pro společnost jako celek 
mají mnohem větší význam než soukromé 
pobídky investic do rychlejších sítí.
Veřejná podpora investování do 
rychlejších sítí a ultra rychlejších sítí by 
měla být pečlivě zacílena na oblasti 
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s nízkou a vysokou hustotou obyvatelstva, 
kde je nedostatek komerčních pobídek. 
Veřejná podpora této oblasti je proto 
nezbytná a neměla by nadmíru narušovat 
hospodářskou soutěž, vytlačovat soukromé 
investice či vytvářet překážky bránící 
investování.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
András Gyürk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Evropské širokopásmové 
sítě: investice do digitálního růstu vyvozuje 
závěr, že kritická úloha internetu znamená, 
že jeho přínosy pro společnost jako celek 
mají mnohem větší význam než soukromé 
pobídky investic do rychlejších sítí. 
Veřejná podpora této oblasti je proto 
nezbytná, neměla by však nadmíru 
narušovat hospodářskou soutěž.

(4) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Evropské širokopásmové 
sítě: investice do digitálního růstu vyvozuje 
závěr, že mimořádně důležitá úloha 
internetu znamená, že jeho přínosy pro
společnost jako celek mají mnohem větší 
význam než soukromé pobídky investic do 
rychlejších sítí, zvláště ve venkovských 
oblastech a oblastech s malou hustotou 
obyvatelstva. Veřejná podpora této oblasti 
je proto nezbytná, neměla by však nadmíru 
narušovat hospodářskou soutěž.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Superrychlé širokopásmové připojení 
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v hustě obydlených a městských oblastech 
je zásadní pokud je Evropa připravena 
sklízet plody významného hospodářského 
růstu, který se odvozuje z výnosů z 
moderního internetového hospodářství  
Města, která nabízí širokopásmové 
rychlosti světového významu, přitáhnou 
inovace, investice, znalosti a podniky, 
budou přinášet prospěch celé Unii. 
Vzhledem k tomu, že soukromé investice 
by měly i nadále být hlavní hnací silou, 
veřejné investice, zejména pasivní 
infrastruktura s velmi dlouhodobými 
zálohovými platbami, by mohly stimulovat 
zavádění superrychlých širokopásmových 
sítí, které nabízejí rychlosti ve výši 1 Gb/s 
a s možností navýšit je na 10 Gb/s nebo 
výše, a kde neexistuje atraktivita pro 
podnikatele, aby poskytovali takové vysoké 
rychlosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Rozpočet pro Evropu 
2020 počítá s vytvořením nástroje pro 
propojení Evropy v souvislosti s víceletým 
finančním rámcem s cílem řešit uspokojení 
potřeb infrastruktury v oblasti dopravy, 
energetiky a informačních a 
komunikačních technologií. Synergie mezi 
těmito odvětvími a také s jinými 
investičními programy Unie jsou klíčové, 
neboť podobné úkoly, které se objevují, si 
vyžadují řešení, která uvolňují růst, 
potlačují roztříštěnost, posilují soudržnost, 

(5) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Rozpočet pro Evropu 
2020 počítá s vytvořením nástroje pro 
propojení Evropy v souvislosti s víceletým 
finančním rámcem s cílem řešit uspokojení 
potřeb infrastruktury v oblasti dopravy, 
energetiky a informačních a 
komunikačních technologií. Synergie mezi 
těmito odvětvími a také s jinými 
investičními programy Unie jsou klíčové, 
neboť podobné úkoly, které se objevují, si 
vyžadují řešení, která uvolňují růst, 
potlačují roztříštěnost, posilují soudržnost, 
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podporují využívání inovačních finančních 
nástrojů a řeší selhání trhu a také 
odstraňování problematických míst, která 
brání dokončení jednotného trhu.

podporují využívání inovačních finančních 
nástrojů a řeší selhání trhu a také 
odstraňování problematických míst, která 
brání dokončení jednotného trhu.

S cílem dokončit jednotný digitální trh by 
měla být zajištěna úzká spolupráce a 
koordinace činností v rámci nástroje pro 
propojení Evropy s vnitrostátními a 
regionálními činnostmi v oblasti 
širokopásmového připojení společně se 
zavedením infrastruktury energie a 
dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
András Gyürk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Rozpočet pro Evropu 
2020 počítá s vytvořením nástroje pro 
propojení Evropy v souvislosti s víceletým 
finančním rámcem s cílem řešit uspokojení 
potřeb infrastruktury v oblasti dopravy, 
energetiky a informačních a 
komunikačních technologií. Synergie mezi 
těmito odvětvími a také s jinými 
investičními programy Unie jsou klíčové, 
neboť podobné úkoly, které se objevují, si 
vyžadují řešení, která uvolňují růst, 
potlačují roztříštěnost, posilují soudržnost, 
podporují využívání inovačních finančních 
nástrojů a řeší selhání trhu a také 
odstraňování problematických míst, která 
brání dokončení jednotného trhu.

(5) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Rozpočet pro Evropu 
2020 počítá s vytvořením nástroje pro 
propojení Evropy v souvislosti s víceletým 
finančním rámcem s cílem řešit uspokojení 
potřeb infrastruktury v oblasti dopravy, 
energetiky a informačních a 
komunikačních technologií. Synergie mezi 
těmito odvětvími a také s jinými 
investičními programy Unie jsou klíčové, 
neboť podobné úkoly, které se objevují, si 
vyžadují řešení, která uvolňují růst, 
potlačují roztříštěnost, posilují soudržnost, 
podporují všeobecné rozšíření přístupu k 
internetu, využívání inovačních finančních 
nástrojů a řeší selhání trhu a také 
odstraňování problematických míst, která 
brání dokončení jednotného trhu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Vzhledem k tomu, že veřejné subjekty 
mají pravomoc získat granty, zatímco 
inovativní finanční nástroje jsou 
zaměřeny spíše na soukromé investory, 
zvláštní péče je třeba věnovat přidělování 
finančních prostředků uvážlivým 
způsobem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 66
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Opatření v oblasti širokopásmových sítí 
budou v souladu s příslušnými politikami, 
nařízením a pokyny Unie. Zahrnuje to 
soubor pravidel a pokynů pro 
telekomunikační trhy, zejména regulační 
rámec pro elektronické komunikace přijatý 
v roce 2009, který zajišťuje ucelený, 
spolehlivý a pružný přístup k nařízení 
o elektronických komunikačních sítích a 
službách na rychle se rozvíjejících trzích. 
Tato pravidla provádějí vnitrostátní 
regulační orgány a Sdružení evropských 
regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC). 
Cílem doporučení o sítích nové generace 
přijatého v roce 2010 je podpora rozvoje 
jednotného trhu zvýšením právní jistoty a 
podpora investicí, hospodářské soutěže a 

(7) Opatření v oblasti širokopásmových sítí 
budou v souladu s příslušnými politikami, 
nařízením a pokyny Unie. Zahrnuje to 
soubor pravidel a pokynů pro 
telekomunikační trhy, zejména regulační 
rámec pro elektronické komunikace přijatý 
v roce 2009, který zajišťuje ucelený, 
spolehlivý a pružný přístup k nařízení 
o elektronických komunikačních sítích a 
službách na rychle se rozvíjejících trzích. 
Tato pravidla provádějí vnitrostátní 
regulační orgány a Sdružení evropských 
regulačních orgánů v oblasti
elektronických komunikací (BEREC). 
Zahrnuje to rovněž, pokud je to vhodné,, 
„pokyny Společenství k použití pravidel 
státní podpory ve vztahu k rychlému 
zavádění širokopásmových sítí“, které jsou 
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inovace na trhu širokopásmových služeb, 
zejména v přechodu na přístupové sítě 
nové generace (NGA).

vodítkem pro použití veřejného 
financování na projekty širokopásmového 
připojení a stanoví přísná kritéria pro 
využití státního financování a pro 
oznamování projektů, jež mají být podle 
těchto pokynů posuzovány. Cílem 
doporučení o sítích nové generace přijatého 
v roce 2010 je podpora rozvoje jednotného 
trhu zvýšením právní jistoty a podpora 
investicí, hospodářské soutěže a inovace na 
trhu širokopásmových služeb, zejména 
v přechodu na přístupové sítě nové 
generace (NGA).

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Finanční zdroje, jež jsou k dispozici 
na úrovni Unie, jsou nedostatečné; 
nástroj pro propojení Evropy by se měl 
soustředit na projekty společného zájmu, 
které poskytují nejvyšší přidanou hodnotu 
EU. V telekomunikačním sektoru by se 
měla být finanční podpora zacílena na 
projekty, které vytvářejí poptávku pro 
širokopásmové sítě, včetně vybudování 
infrastruktury evropské digitální služby, 
což by mělo naopak stimulovat investice 
při zavádění širokopásmových sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9



PE494.476v01-00 24/136 AM\909449CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V rámci systému otevřených a 
konkurenceschopných trhů je nutný zásah 
Unie tam, kde je nutné překonat selhání 
trhu. Unie může přispět k vytvoření a 
rozvoji transevropských sítí v oblasti 
telekomunikací tím, že poskytne finanční 
podporu a doplňující finanční páku pro 
projekty infrastruktury, čímž se tedy budou 
generovat vyšší přínosy z hlediska dopadu 
na trh, administrativní účinnosti a 
využívání zdrojů.

(9) V rámci systému otevřených a 
konkurenceschopných trhů může být nutný 
zásah Unie tam, kde je nutné překonat 
selhání trhu a kde podnikatele nejsou 
dostatečně motivovaní, aby poskytovali 
rychlosti 100 Mb/s ve venkovských 
oblastech a 1 Gb/s a více v městských 
oblastech. Unie může přispět k vytvoření a 
rozvoji transevropských sítí v oblasti 
telekomunikací tím, že poskytne finanční 
podporu a doplňující finanční páku pro 
projekty infrastruktury, čímž se tedy budou 
generovat vyšší přínosy z hlediska dopadu 
na trh, administrativní účinnosti a 
využívání zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V rámci systému otevřených a 
konkurenceschopných trhů je nutný zásah 
Unie tam, kde je nutné překonat selhání 
trhu. Unie může přispět k vytvoření a 
rozvoji transevropských sítí v oblasti 
telekomunikací tím, že poskytne finanční 
podporu a doplňující finanční páku pro 
projekty infrastruktury, čímž se tedy budou 
generovat vyšší přínosy z hlediska dopadu 
na trh, administrativní účinnosti a 
využívání zdrojů.

(9) V rámci systému otevřených a 
konkurenceschopných trhů je nutný zásah 
Unie tam, kde je nutné překonat stávající a 
předpokládané selhání trhu. Unie může 
přispět k vytvoření a rozvoji 
transevropských sítí v oblasti 
telekomunikací tím, že poskytne finanční 
podporu a doplňující finanční páku pro 
projekty infrastruktury, čímž se tedy budou 
generovat vyšší přínosy z hlediska dopadu 
na trh, administrativní účinnosti a 
využívání zdrojů.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité nesoustředit se na současnou situaci v konkrétní oblasti, ale zohlednit účetní 
předpoklady pro budoucí vývoj. Pokud například vzhledem k další urbanizaci v jisté oblasti 
dojde v budoucnosti ke snížení poptávky, nebyla by veřejná podpora pro investice vhodná. 
Stejně tak městská oblast, která je dostatečně pokryta dnes, by v budoucnosti mohla čelit 
zvýšené poptávce, která může být uspokojena pouze pomocí investic, které budou provedeny 
již nyní. 

Pozměňovací návrh 70
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V rámci systému otevřených a 
konkurenceschopných trhů je nutný zásah 
Unie tam, kde je nutné překonat selhání 
trhu. Unie může přispět k vytvoření a 
rozvoji transevropských sítí v oblasti 
telekomunikací tím, že poskytne finanční 
podporu a doplňující finanční páku pro 
projekty infrastruktury, čímž se tedy budou 
generovat vyšší přínosy z hlediska dopadu 
na trh, administrativní účinnosti a 
využívání zdrojů.

(9) V rámci systému otevřených a 
konkurenceschopných trhů je nutný zásah 
Unie tam, kde je nutné překonat selhání 
trhu. Unie může přispět k vytvoření a 
rozvoji transevropských sítí v oblasti 
telekomunikací tím, že poskytne finanční 
podporu, právní jistotu a doplňující 
finanční páku pro projekty infrastruktury, 
čímž se tedy budou generovat vyšší 
přínosy z hlediska dopadu na trh, 
administrativní účinnosti a využívání 
zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Veřejné financování pro 
širokopásmové sítě by mělo být vydáváno 
pouze na infrastruktury přístupné 
hospodářské soutěži. Pouze sítě 
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podléhající hospodářské soutěži, které 
mají přístup skrze mandát třetí strany, 
mohou poskytnout finančně dostupné 
konkurenceschopné služby a inovace pro 
spotřebitele a podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Místní a regionální úřady hrají 
zásadní úlohu při podpoře 
informaovaného dialogu s veřejností, tím, 
že se bude zabývat problémy občanů na 
jejich úrovni a umožnit spolupráci mezi 
uživateli a těmi, kteří vytvářejí inovace v 
odvětví informačních a komunikačních 
technologií (IKT) na různých úrovních 
vlády a správy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Zajistit, aby spotřebitelé mohli 
snadno získat přístup a šířit obsah, služby 
a aplikace dle jejich výběru 
prostřednictvím jediného předplaceného 
přístupu na internet má zásadní význam 
pro dokončení budování jednotného 
digitálního trhu Unie. Připomíná, že v této 
souvislosti zjištění sdružení BEREC z 
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května 2012 ukazuje, že minimálně 20 % 
uživatelů mobilního internetu v Evropě 
zažívá nějakou formu omezení svého 
přístupu ke službám technologie VoIP.  
Vzhledem k tomu, že je očekáváno 
hospodářská soutěž přiměje operátory, 
pokrok je velmi pomalý a veřejně 
financovaným telekomunikačním sítím 
uvedeným v tomto nařízení by proto měly 
být zakázáno, aby bránily zákonně 
poskytovaným službám.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Provádění mechanizmu pro 
propojení v Evropě nesmí být na újmu 
cílům politiky soudržnosti; uplatňování 
předložených opatření nesmí zahrnovat 
více byrokratické či administrativní 
zátěže; a mělo by být proto k dispozici více 
informací a vysvětlení o tom, jak používat 
nové finanční nástroje a jejich pákový 
efekt společně se studií o jejich účinnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 75
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) S vyššími rychlostmi 
širokopásmového připojení jsou spojeny 

(10) S vyššími rychlostmi 
širokopásmového připojení jsou spojeny 
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značné ekonomické a sociální přínosy, 
které investoři nemohou získat ani 
zpeněžit. Rychlé a superrychlé 
širokopásmové připojení představuje 
klíčovou infrastrukturu pro rozvoj a 
zavádění digitálních služeb, které se 
zakládají na dostupnosti, rychlosti, 
spolehlivosti a odolnosti fyzických sítí. 
Zavádění a používání rychlejších sítí 
otevírá cestu pro inovační služby 
využívající vyšší rychlosti. Opatření na 
úrovni Unie je nezbytné za účelem 
maximalizace synergií a interakcí mezi 
těmito dvěma komponenty digitálních 
telekomunikačních sítí.

značné ekonomické a sociální přínosy, 
které investoři nemohou získat ani 
zpeněžit. Rychlé a superrychlé 
širokopásmové připojení představuje 
klíčovou infrastrukturu pro rozvoj a 
zavádění digitálních služeb, které se 
zakládají na dostupnosti, rychlosti, 
spolehlivosti a odolnosti fyzických sítí. 
Zavádění a používání rychlejších sítí 
otevírá cestu pro inovační služby 
využívající vyšší rychlosti. Opatření na 
úrovni Unie je nezbytné za účelem 
maximalizace synergie a interakcí mezi 
těmito dvěma komponenty digitálních 
telekomunikačních sítí a za účelem 
doplnění činnosti dalších programů a 
iniciativ Unie, jako jsou strukturální 
fondy a Fond soudržnosti, přičemž je 
nutné vyhnout se zdvojování či 
opomenutím a zvyšování byrokracie a 
administrativní zátěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) S vyššími rychlostmi 
širokopásmového připojení jsou spojeny 
značné ekonomické a sociální přínosy, 
které investoři nemohou získat ani 
zpeněžit. Rychlé a superrychlé 
širokopásmové připojení představuje 
klíčovou infrastrukturu pro rozvoj a 
zavádění digitálních služeb, které se 
zakládají na dostupnosti, rychlosti, 
spolehlivosti a odolnosti fyzických sítí. 
Zavádění a používání rychlejších sítí 
otevírá cestu pro inovační služby 
využívající vyšší rychlosti. Opatření na 
úrovni Unie je nezbytné za účelem 

(10) S vyššími rychlostmi 
širokopásmového připojení jsou spojeny 
značné ekonomické a sociální přínosy, 
které investoři nemohou získat ani 
zpeněžit. Rychlé a superrychlé 
širokopásmové připojení představuje 
klíčovou infrastrukturu pro rozvoj a 
zavádění digitálních služeb, které se 
zakládají na dostupnosti, rychlosti, 
spolehlivosti a odolnosti fyzických sítí. 
Zavádění a používání rychlejších sítí 
otevírá cestu pro inovační služby 
využívající vyšší rychlosti. Opatření na 
úrovni Unie by měla mít za cíl 
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maximalizace synergií a interakcí mezi 
těmito dvěma komponenty digitálních 
telekomunikačních sítí.

maximalizovat synergie a interakce mezi 
těmito dvěma komponenty digitálních 
telekomunikačních sítí.

Or. en

Odůvodnění

Je nejasné, proč je činnost EU předpokladem pro maximalizaci synergií, ale měla by určitě 
mít za cíl zvyšovat tyto synergie.

Pozměňovací návrh 77
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Mimo jiných činností v oblasti 
širokopásmových sítí, je nesmírně důležité 
také dávat přednost rozšíření poptávky a 
bude klíčem k usnadnění a urychlení 
ultrarychlých širokopásmových sítí po 
celé Unii. Činnost podporující ranné 
ultrarychlých služeb a vývoj inovativních 
a digitálních služeb na úrovni Unie je 
nezbytné pro dosažení cílů digitální 
agendy.

Or. en

Odůvodnění

Riziko selhání trhu při zavádění vysokorychlostní infrastruktury spočívá na straně poptávky, 
vzhledem k tomu, že zákazníci nepředvídají užitečnost budoucích služeb, které budou k 
dispozici v budoucnosti, ale stane se tak pouze tehdy, pokud bude dost velký počet zákazníků, 
kteří se zapojují do nové infrastruktury. Je proto zásadní podporovat první uživatele s cílem 
urychlit rozmach poptávky, které umožní vytvoření účinného cyklu a inovativních 
přeshraničních služeb.

Pozměňovací návrh 78
Evžen Tošenovský
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Mimo jiných činností v oblasti 
širokopásmových sítí, je nesmírně důležité 
také upřednostňovat rozšíření poptávky a 
bude klíčem k usnadnění a urychlední 
ultrarychlých širokopásmových sítí po 
celé Unii. Činnost podporující ranné 
ultrarychlých služeb a vývoj inovativních 
a digitálních služeb na úrovni Unie je 
nezbytné pro dosažení cílů digitální 
agendy.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Rachida Dati

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Zavádění superrychlého 
širokopásmového připojení bude obzvláště 
výhodné pro malé a střední podniky 
(SME), které často nemohou mít prospěch 
z internetových služeb, jako je „cloud 
computing“ (poskytování služeb a 
programů uložených na serverech 
na internetu) z důvodu nedostatečného 
propojení a rychlosti existujících 
širokopásmových spojení. Uvolní to 
potenciál pro významný nárůst 
produktivity malých a středních podniků.

(11) Zavádění superrychlého 
širokopásmového připojení musí být
obzvláště výhodné pro malé a střední 
podniky (SME), které často nemohou mít 
prospěch z internetových služeb, jako je 
„cloud computing“ (poskytování služeb a 
programů uložených na serverech 
na internetu) z důvodu nedostatečného 
propojení a rychlosti existujících 
širokopásmových spojení. Uvolní to 
potenciál pro významný nárůst 
produktivity malých a středních podniků.

Or. fr

Odůvodnění

Malé a střední podniky jsou v centru růstu EU: Musí být proto v centru strategie digitálního 
růstu. Měly by proto představovat ústřední bod iniciativ a projektů s cílem zajistit, aby zůstaly 
hlavními příjemci finančních prostředků.
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Pozměňovací návrh 80
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Otevřením obchodních příležitostí 
bude zavádění širokopásmových sítí 
a infrastruktur digitálních služeb 
stimulovat vytváření pracovních míst 
v Unii. Výstavba širokopásmových sítí 
bude mít rovněž bezprostřední vliv na 
zaměstnanost, zejména v odvětví 
inženýrských staveb.

(12) Podpora vytváření pracovních míst v 
Unii musí být jedním z hlavních cílů 
zavádění širokopásmových sítí. Zvláštní 
pozornost musí být věnována na vývoji 
know-how a zaměstnanosti v oblasti 
telekomunikací a odvětví inženýrských 
staveb. Poskytováním investičních 
příležitostí bude zavádění 
širokopásmových a vysokorychlostních sítí 
potřebovat rozvíjení technických 
dovedností, které jsou vyžadovány pro 
používání a udržování těchto 
infrastruktur.

Or. fr

Pozměňovací návrh 81
Rachida Dati

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Otevřením obchodních příležitostí 
bude zavádění širokopásmových sítí 
a infrastruktur digitálních služeb 
stimulovat vytváření pracovních míst 
v Unii. Výstavba širokopásmových sítí 
bude mít rovněž bezprostřední vliv na 
zaměstnanost, zejména v odvětví 
inženýrských staveb.

(12) Otevřením obchodních příležitostí 
bude zavádění širokopásmových sítí 
a infrastruktur digitálních služeb 
stimulovat vytváření pracovních míst 
v Unii. S cílem tohoto cíle dosáhnout musí 
být podporován rozvoj vzdělávacích a 
výukových programů v digitální oblasti.
Výstavba širokopásmových sítí bude mít 
rovněž bezprostřední vliv na zaměstnanost, 
zejména v odvětví inženýrských staveb.

Or. fr
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Odůvodnění

Vzdělání v oblasti digitálních nástrojů se stane klíčovým prvkem pro dovednosti potřebné na 
trhu práce. Dále musí být demokratizace digitálních nástrojů doprovázena rozšířením 
digitálního vzdělávání na všechny občany tak, aby jim bylo umožněno používat tyto nástroje 
odpovědně a bezpečně.

Pozměňovací návrh 82
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Vývoj širokopásmových a 
vysokorychlostních sítí a digitálních 
služeb posílí nezbytnost rozvíjet evropské 
technické normy. Pokud má EU hrát 
hlavní úlohu v odvětví telekomunikací, je 
třeba rozvojových a vývojových programů 
EU a zvýšeného monitorování 
normalizačních postupů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Vysokorychlostní připojení k 
internetu je důležité pro zavádění nových 
technologických infrastruktur, jako např. 
cloud computing, superpočítače a různá 
prostředí inteligentního zpracování dat, 
které jsou nezbytné pro to, aby Unie 
zastávala v oblasti vědy, technologií a 
průmyslu vedoucí pozici,

Or. en
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Pozměňovací návrh 84
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Do roku 2015 by všechny evropské 
výzkumné a akademické instituce 
propojeny prostřednictvím superrychlých 
sítí Gb/s, vytvářet vnitřní sítě pro evropský 
výzkumný prostor, které posílí vytváření 
sítí pro výzkum, sdílení elektronickou 
infrastrukturu a elektronickou vědu.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Propojení nových příležitostí v 
infrastruktuře a nových, inovativních a 
interoperabilních služeb by mělo být uvézt 
v činnost účinný kruh, pomocí stimulace 
zvyšující se poptávky po 
vysokorychlostním pásmovém připojení, 
na něž je třeba reagovat vytvořením 
komerčních podmínek. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 86
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Rozvoj širokopásmových sítí a 
infrastruktur digitálních služeb přispěje k 
cíli Unie snížit emise skleníkových plynů 
umožněním energeticky účinných řešení v 
mnohých odvětvích evropského 
hospodářství. Tento kladný účinek bude, 
ale pouze do určité míry, omezen rostoucí 
poptávkou po energii a zdrojích 
souvisejících hlavně s výstavbou 
širokopásmových sítí a provozem 
infrastruktur digitálních služeb.

(13) Rozvoj širokopásmových sítí a 
infrastruktur digitálních služeb přispěje k 
cíli Unie snížit emise skleníkových plynů 
umožněním energeticky účinných řešení v 
mnohých odvětvích evropského 
hospodářství. Tento kladný účinek bude, 
ale pouze do určité míry, omezen rostoucí 
poptávkou po energii a zdrojích 
souvisejících hlavně s výstavbou 
širokopásmových sítí a provozem 
infrastruktur digitálních služeb. Synergie 
mezi vývojem infrastruktury mezi 
telekomunikacemi a energie, poskytování 
a údržba bude hrát klíčovou úlohu s cílem 
splnit cíle Unie v oblasti účinnosti 
energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Rozvoj širokopásmových sítí a 
infrastruktur digitálních služeb přispěje k 
cíli Unie snížit emise skleníkových plynů 
umožněním energeticky účinných řešení v 
mnohých odvětvích evropského 
hospodářství. Tento kladný účinek bude, 
ale pouze do určité míry, omezen rostoucí 
poptávkou po energii a zdrojích 
souvisejících hlavně s výstavbou 
širokopásmových sítí a provozem
infrastruktur digitálních služeb.

(13) Rozvoj širokopásmových sítí a 
infrastruktur digitálních služeb přispěje k 
cíli Unie snížit emise skleníkových plynů 
umožněním energeticky účinných řešení v 
mnohých odvětvích evropského 
hospodářství. Tento kladný účinek 
převažuje nad rostoucí poptávkou po 
energii a zdrojích souvisejících hlavně 
s výstavbou širokopásmových sítí a 
provozem infrastruktur digitálních služeb.

Or. en
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Odůvodnění

Studie ukázaly, že internetové služby jako je např. cloud computing disponují lepší 
energetickou účinností v porovnání s jednotlivými systémy IT podnicích. Dále nové služby 
jako je inteligentní měření dále zvýší energetickou účinnost.

Pozměňovací návrh 88
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Interoperabilita širokopásmových sítí 
a infrastruktura digitálních komunikací 
spojená s energetickými sítěmi umožňuje 
konvergovaná spojení pro zavádění 
energeticky účinných, spolehlivých a 
nákladově efektivních digitálních sítí. 
Konvergence se dále rozšíří za hranice 
propojení a poskytovatelům energetických 
a telekomunikačních služeb umožní tyto 
služby poskytovat ve svazcích.

(14) Je naléhavě nutné podporovat 
interoperabilitu širokopásmových sítí a 
infrastruktura digitálních komunikací 
spojená s energetickými sítěmi umožňuje 
opravdová konvergovaná spojení pro 
zavádění energeticky účinných, 
spolehlivých a nákladově efektivních 
digitálních sítí. Konvergence se musí 
rozšířit za hranice propojení a 
poskytovatelům energetických a 
telekomunikačních služeb a umožní tyto 
služby poskytovat jak odvětvím 
telekomunikací tak i dodavateli energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Je potřeba shromažďovat informace 
a statistické údaje o veřejné práci, které 
budou pravděpodobně částečně či úplně 
použity, k instalaci sítí nové generace, a 
zřídit databázi pro monitorování těchto 
prací a vytvoření evropského registru 
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telekomunikačních sítí, případě 
doplněnou podobnými údaji o energetice 
a dopravních sítích.

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Rozvoj, zavádění a dlouhodobé 
poskytování interoperabilních 
přeshraničních služeb elektronické správy 
(eGovernment) zlepší fungování 
jednotného trhu. Vlády počítají 
s poskytováním veřejných služeb on-line, 
které přispívají k vyšší efektivnosti 
a účinnosti veřejného a soukromého 
sektoru.

(15) Rozvoj, zavádění a dlouhodobé 
poskytování interoperabilních 
přeshraničních služeb elektronické správy 
(eGovernment) zlepší fungování 
jednotného trhu. Vlády počítají 
s poskytováním veřejných služeb on-line, 
které přispívají k vyšší efektivnosti 
a účinnosti veřejného a soukromého 
sektoru. Veřejná podpora dalšího rozvoje 
těchto služeb nejenže posílí jednotný trh, 
ale také podpoří počítačovou gramotnost a 
poptávku po přístupových sítích nové 
generace, čímž podpoří důvody pro 
veřejné i soukromé investice do 
infrastrukturních projektů v určitých 
oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Dostupnost vysokorychlostních 
telekomunikačních infrastruktur je 
neúčinné bez možnosti vysoce 



AM\909449CS.doc 37/136 PE494.476v01-00

CS

relevantního a vysoce kvalitního 
vícejazyčného digitálního obsahu a 
digitálních služeb, které by měly být skrze 
ně nabízeny a tvořily by atraktivní 
digitální ekosystém pro evropské občany. 
Proto je nezbytné podporovat členské státy 
ve snaze vytvořit služby elektronické 
správy (e-governement), elektronické 
demokracie (e-democracy) a 
elektronického zdravotnictví (e-health), 
které podpoří poptávku po 
širokopásmovém připojení, nezbytnost 
elektronických dovedností a rozvoj 
digitální ekonomiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Úloha elektronických dovedností a 
použití IKT ve vzdělávání jsou 
nenahraditelné pro to, aby Unie dosáhla 
cílů svých politik. Technologická 
gramotnost není pouze cílem, ale rovněž 
nezbytným nástrojem pro dosažení cíle 
celoživotního učení, sociální soudržnosti, 
sociálního a ekonomického růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Rozšíření a zachování přístupu k 
bohatému a rozmanitému kulturnímu 
obsahu Evropy a údajům, které mají 
subjekty veřejného sektoru, a jejich 
otevření pro opětovné použití při plném 
respektování autorských a jiných 
souvisejících práv, bude pěstovat tvořivost 
a povzbudí inovaci a podnikání. 
Neomezený přístup k opakovaně 
použitelným vícejazyčným zdrojům 
pomůže překonat jazykové bariéry, které 
oslabují vnitřní trh pro služby on-line a 
omezují přístup ke znalostem.

(18) Rozšíření a zachování přístupu k 
bohatému a rozmanitému kulturnímu 
obsahu Evropy a údajům, které mají 
subjekty veřejného sektoru, a jejich 
otevření pro opětovné použití při plném 
respektování autorských a jiných 
souvisejících práv, bude pěstovat tvořivost 
a povzbudí inovaci a podnikání. 
Neomezený přístup k opakovaně 
použitelným vícejazyčným zdrojům 
pomůže překonat jazykové bariéry, které 
oslabují vnitřní trh pro služby on-line a 
omezují přístup ke znalostem. Zlepšení 
přístupu k elektronickým cílům v oblasti 
vzdělávání po celé Evropě a zároveň 
stimulovat spolupráci a partnerství mezi 
vzdělávacími institucemi, studenty, 
profesory by mělo být způsobem, který je 
nákladově efektivní s cílem zlepšit kvalitu 
vzdělávání a posílení evropské 
soudržnosti.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je propojen s PN v příloze, v níž se zavádí návrh na evropskou 
platformu pro vzdělávací účely.

Pozměňovací návrh 94
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Rozšíření a zachování přístupu k 
bohatému a rozmanitému kulturnímu 
obsahu Evropy a údajům, které mají 
subjekty veřejného sektoru, a jejich 
otevření pro opětovné použití při plném 
respektování autorských a jiných 

(18) Rozšíření a zachování přístupu k 
bohatému a rozmanitému kulturnímu 
obsahu Evropy a údajům, které mají 
subjekty veřejného sektoru, a jejich 
otevření pro opětovné použití při plném 
respektování autorských a jiných 
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souvisejících práv, bude pěstovat tvořivost 
a povzbudí inovaci a podnikání. 
Neomezený přístup k opakovaně 
použitelným vícejazyčným zdrojům 
pomůže překonat jazykové bariéry, které 
oslabují vnitřní trh pro služby on-line a 
omezují přístup ke znalostem.

souvisejících práv, bude pěstovat tvořivost 
a povzbudí inovaci a podnikání. V této 
souvislosti by měla být podporována 
digitální knihovna Europeana, jako 
vlajkový projekt pro uchovávání 
evropského kulturního dědictví a podpora 
inovativního použití kulturních 
digitálních zdrojů. Neomezený přístup k 
opakovaně použitelným vícejazyčným 
zdrojům pomůže překonat jazykové 
bariéry, které oslabují vnitřní trh pro služby 
on-line a omezují přístup ke znalostem.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Rozšíření a zachování přístupu k 
bohatému a rozmanitému kulturnímu 
obsahu Evropy a údajům, které mají 
subjekty veřejného sektoru, a jejich 
otevření pro opětovné použití při plném 
respektování autorských a jiných 
souvisejících práv, bude pěstovat tvořivost 
a povzbudí inovaci a podnikání. 
Neomezený přístup k opakovaně 
použitelným vícejazyčným zdrojům 
pomůže překonat jazykové bariéry, které 
oslabují vnitřní trh pro služby on-line a 
omezují přístup ke znalostem.

(18) Rozšíření a zachování přístupu k 
bohatému a rozmanitému kulturnímu 
obsahu Evropy a údajům, které mají 
subjekty veřejného sektoru, a jejich 
otevření pro opětovné použití při plném 
respektování práv na soukromí, ochranu 
osobních údajů a autorských a jiných 
souvisejících práv, bude pěstovat tvořivost 
a povzbudí inovaci a podnikání. 
Neomezený přístup k opakovaně 
použitelným vícejazyčným zdrojům 
pomůže překonat jazykové bariéry, které 
oslabují vnitřní trh pro služby on-line a 
omezují přístup ke znalostem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Amelia Andersdotter
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V oblasti bezpečnosti a zabezpečení 
přispěje k vytvoření bezpečnějšího 
prostředí on-line pro děti platforma pro 
sdílení zdrojů, informačních systémů a 
nástrojů softwaru celé EU, která 
podporuje bezpečnost na internetu.
Střediskům, které se zabývají stovkami 
tisíc žádostí a výstrah za rok, umožní 
pracovat v celé Evropě. Kritická 
informační infrastruktura zvýši schopnost 
Unie v oblasti připravenosti, sdílení 
informací, koordinace a reakce na ohrožení 
počítačové bezpečnosti.

(19) Kritická informační infrastruktura 
zvýši schopnost Unie v oblasti 
připravenosti, sdílení informací, 
koordinace a reakce na ohrožení 
počítačové bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V oblasti bezpečnosti a zabezpečení 
přispěje k vytvoření bezpečnějšího 
prostředí on-line pro děti platforma pro 
sdílení zdrojů, informačních systémů a 
nástrojů softwaru celé EU, která podporuje 
bezpečnost na internetu. Střediskům, které 
se zabývají stovkami tisíc žádostí a výstrah 
za rok, umožní pracovat v celé Evropě. 
Kritická informační infrastruktura zvýši 
schopnost Unie v oblasti připravenosti, 
sdílení informací, koordinace a reakce na 
ohrožení počítačové bezpečnosti.

(19) V oblasti bezpečnosti a zabezpečení 
přispěje k vytvoření bezpečnějšího 
prostředí on-line pro děti platforma pro 
sdílení zdrojů, informačních systémů a 
nástrojů softwaru celé EU, která podporuje 
bezpečnost na internetu. Střediskům, které 
se zabývají stovkami tisíc žádostí a výstrah 
za rok, umožní pracovat v celé Evropě. 
Kritická informační infrastruktura zvýši 
schopnost Unie v oblasti připravenosti, 
sdílení informací, koordinace a reakce na 
ohrožení počítačové bezpečnosti. V tomto 
ohledu je úloha Evropské agentury pro 
bezpečnost sítí a informací 
nenahraditelná pro budování bezpečnosti, 
zabezpečení a důvěry v oblasti jednotného 
evropského digitálního trhu. Agentura 
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ENISA by měla být posílena s cílem 
umožnit, aby účinně podporovala členské 
státy ve vývoji ucelených politik a silných 
pravomocí pro bezpečný a zabezpečený 
evropský digitální trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Rachida Dati

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V oblasti bezpečnosti a zabezpečení 
přispěje k vytvoření bezpečnějšího 
prostředí on-line pro děti platforma pro 
sdílení zdrojů, informačních systémů a 
nástrojů softwaru celé EU, která podporuje 
bezpečnost na internetu. Střediskům, které 
se zabývají stovkami tisíc žádostí a výstrah 
za rok, umožní pracovat v celé Evropě. 
Kritická informační infrastruktura zvýši 
schopnost Unie v oblasti připravenosti, 
sdílení informací, koordinace a reakce na 
ohrožení počítačové bezpečnosti.

(19) V oblasti bezpečnosti a zabezpečení 
přispěje k vytvoření bezpečnějšího 
prostředí on-line pro všechny a zejména 
děti platforma pro sdílení zdrojů, 
informačních systémů a nástrojů softwaru 
celé EU, která podporuje bezpečnost na 
internetu. Střediskům, které se zabývají 
stovkami tisíc žádostí a výstrah za rok, 
umožní pracovat v celé Evropě. Kritická 
informační infrastruktura zvýši schopnost 
Unie v oblasti připravenosti, sdílení 
informací, koordinace a reakce na ohrožení 
počítačové bezpečnosti. Je třeba 
podporovat vytváření a výroj vzdělávacích 
a povědomí zvyšujících programů v oblasti 
kybernetické bezpečnosti.

Or. fr

Odůvodnění

Pokud každý bude mít přístup k internetu, musí být důraz kladen na vzdělávání o jeho 
používání s cílem zajistit, že je užíván správným a bezpečným způsobem.

Pozměňovací návrh 99
Jürgen Creutzmann
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V oblasti bezpečnosti a zabezpečení 
přispěje k vytvoření bezpečnějšího 
prostředí on-line pro děti platforma pro 
sdílení zdrojů, informačních systémů a 
nástrojů softwaru celé EU, která podporuje 
bezpečnost na internetu. Střediskům, které 
se zabývají stovkami tisíc žádostí a výstrah 
za rok, umožní pracovat v celé Evropě. 
Kritická informační infrastruktura zvýši 
schopnost Unie v oblasti připravenosti, 
sdílení informací, koordinace a reakce na 
ohrožení počítačové bezpečnosti.

(19) V oblasti bezpečnosti a zabezpečení 
přispěje k vytvoření bezpečnějšího 
prostředí on-line pro děti platforma pro 
sdílení zdrojů, informačních systémů a 
nástrojů softwaru celé EU, která podporuje 
bezpečnost na internetu. Střediskům, které 
se zabývají stovkami tisíc žádostí a výstrah 
za rok, umožní pracovat v celé Evropě.
Projekt kritické informační infrastruktury
zvýši schopnost Unie v oblasti 
připravenosti, sdílení informací, 
koordinace a reakce na ohrožení 
počítačové bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Měly by být stanoveny požadavky na 
zabezpečení, aby byly zajištěny optimální 
úrovně důvěrnosti a ochrany osobních 
údajů a zabránilo se jakémukoli druhu 
neoprávněného sledování osobních 
informací a jejich zneužívání.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Očekává se, že se objeví inovační 
aplikace komerční povahy, které budou 
fungovat na infrastrukturách digitálních 
služeb. Jejich zkoumání a zkoušení lze 
spolufinancovat jako součást výzkumných 
a inovačních projektů v programu Horizont 
2020 a jejich zavádění na základě politiky 
soudržnosti.

(20) Očekává se, že se objeví inovační 
aplikace komerční, sociální a vzdělávací
povahy, které budou fungovat 
na infrastrukturách digitálních služeb. 
Jejich zkoumání a zkoušení lze 
spolufinancovat jako součást výzkumných 
a inovačních projektů v programu Horizont 
2020 a jejich zavádění na základě politiky 
soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Měla by být stanovena podrobná 
kritéria pro identifikování projektů 
společného zájmu, a měla by zajistit, že 
řešení jsou technologicky neutrální. 
Finanční zdroje by měly být přidělovány 
na řešení založená na otevřených sítích a 
měly by nabízet svobodný přístup, který by 
neměl být omezen žádnou formou 
diskriminace. 

Or. pl

Pozměňovací návrh 103
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) S cílem zohlednit vývoj v oblasti (21) S cílem zohlednit vývoj v oblasti 



PE494.476v01-00 44/136 AM\909449CS.doc

CS

informačních a komunikačních technologií 
by Komise měla být zmocněna k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o změnu přílohy 
k tomuto nařízení. Je obzvláště důležité, 
aby Komise během přípravné práce 
uskutečnila příslušné konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Cílem této přenesené 
pravomoci je řešit nový rozvoj technologií 
a trhu, nové politické priority nebo 
příležitosti pro využití synergií mezi 
různými infrastrukturami, včetně 
infrastruktur v oblasti dopravy a 
energetiky. Rozsah přenesené pravomoci je 
omezen na změnu popisu projektů 
společného zájmu, doplnění projektů 
společného zájmu nebo odstranění 
neaktuálního projektu společného zájmu 
v souladu s předem stanovenými, jasnými 
a transparentními kritérii.

informačních a komunikačních technologií 
by Komise měla být zmocněna k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o změnu přílohy 
k tomuto nařízení. Je obzvláště důležité, 
aby Komise během přípravné práce 
uskutečnila příslušné konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Cílem této přenesené 
pravomoci je řešit nový rozvoj technologií 
a trhu, nové politické priority nebo 
příležitosti pro využití synergií mezi 
různými infrastrukturami, včetně 
infrastruktur v oblasti dopravy a 
energetiky. Rozsah přenesené pravomoci je 
omezen na změnu popisu projektů 
společného zájmu, doplnění projektů 
společného zájmu nebo odstranění 
neaktuálního projektu společného zájmu 
v souladu s předem stanovenými, jasnými 
a transparentními kritérii. Taková opatření 
by neměla ohrozit právní či investiční 
jistotu na tomto trhu tím, že by 
v krátkodobém horizontu měnila nebo 
rušila projekty. Komise by měla předtím 
informovat Evropský parlament v případě, 
že budou přidávány či odstraňovány 
projekty společného zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) S cílem zohlednit vývoj v oblasti 
informačních a komunikačních technologií 
by Komise měla být zmocněna k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o změnu přílohy 
k tomuto nařízení. Je obzvláště důležité, 

(21) S cílem zohlednit vývoj v oblasti 
informačních a komunikačních technologií 
by Komise měla být zmocněna k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o změnu přílohy 
k tomuto nařízení. Je obzvláště důležité, 
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aby Komise během přípravné práce 
uskutečnila příslušné konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Cílem této přenesené 
pravomoci je řešit nový rozvoj technologií 
a trhu, nové politické priority nebo 
příležitosti pro využití synergií mezi 
různými infrastrukturami, včetně 
infrastruktur v oblasti dopravy a 
energetiky. Rozsah přenesené pravomoci je 
omezen na změnu popisu projektů 
společného zájmu, doplnění projektů 
společného zájmu nebo odstranění 
neaktuálního projektu společného zájmu 
v souladu s předem stanovenými, jasnými 
a transparentními kritérii.

aby Komise během přípravné práce 
uskutečnila příslušné konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Cílem této přenesené 
pravomoci je řešit nový rozvoj technologií 
a trhu, nové politické priority nebo 
příležitosti pro využití synergií mezi 
různými infrastrukturami, včetně 
infrastruktur v oblasti dopravy a 
energetiky. Rozsah přenesené pravomoci je 
omezen na změnu popisu projektů 
společného zájmu, doplnění projektů 
společného zájmu nebo odstranění 
neaktuálního projektu společného zájmu 
v souladu s předem stanovenými, jasnými 
a transparentními kritérii a proto zajišťuje 
právní a investiční jistotu.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) S cílem zohlednit vývoj v oblasti 
informačních a komunikačních technologií 
by Komise měla být zmocněna k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o změnu přílohy 
k tomuto nařízení. Je obzvláště důležité, 
aby Komise během přípravné práce 
uskutečnila příslušné konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Cílem této přenesené 
pravomoci je řešit nový rozvoj technologií 
a trhu, nové politické priority nebo 
příležitosti pro využití synergií mezi 
různými infrastrukturami, včetně 
infrastruktur v oblasti dopravy a 
energetiky. Rozsah přenesené pravomoci je 
omezen na změnu popisu projektů 
společného zájmu, doplnění projektů 
společného zájmu nebo odstranění 

(21) S cílem zohlednit vývoj v oblasti 
informačních a komunikačních technologií 
by Komise měla být zmocněna k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o změnu přílohy 
k tomuto nařízení. Je obzvláště důležité, 
aby Komise během přípravné práce 
uskutečnila příslušné konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Cílem této přenesené 
pravomoci je řešit nový rozvoj technologií 
a trhu, nové politické priority nebo 
příležitosti pro využití synergií mezi 
různými infrastrukturami, včetně 
infrastruktur v oblasti dopravy a 
energetiky. Rozsah přenesené pravomoci je 
omezen na změnu popisu projektů 
společného zájmu, doplnění projektů 
společného zájmu nebo odstranění 
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neaktuálního projektu společného zájmu 
v souladu s předem stanovenými, jasnými 
a transparentními kritérii.

neaktuálního projektu společného zájmu 
v souladu s předem stanovenými, jasnými 
a transparentními kritérii, které zohledňují 
investiční jistotu pro subjekty na trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) S cílem zohlednit vývoj v oblasti 
informačních a komunikačních technologií 
by Komise měla být zmocněna k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o změnu přílohy 
k tomuto nařízení. Je obzvláště důležité, 
aby Komise během přípravné práce 
uskutečnila příslušné konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Cílem této přenesené 
pravomoci je řešit nový rozvoj technologií 
a trhu, nové politické priority nebo 
příležitosti pro využití synergií mezi 
různými infrastrukturami, včetně 
infrastruktur v oblasti dopravy a 
energetiky. Rozsah přenesené pravomoci je 
omezen na změnu popisu projektů 
společného zájmu, doplnění projektů 
společného zájmu nebo odstranění 
neaktuálního projektu společného zájmu 
v souladu s předem stanovenými, jasnými 
a transparentními kritérii.

(21) S cílem zohlednit vývoj v oblasti 
informačních a komunikačních technologií 
by Komise měla být zmocněna k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o změnu přílohy 
k tomuto nařízení. Je obzvláště důležité, 
aby Komise během přípravné práce 
uskutečnila příslušné konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Cílem této přenesené 
pravomoci je řešit nový rozvoj technologií 
a trhu, nové politické priority nebo 
příležitosti pro využití synergií mezi 
různými infrastrukturami, včetně 
infrastruktur v oblasti dopravy a 
energetiky. Rozsah přenesené pravomoci je 
omezen na změnu popisu projektů 
společného zájmu, doplnění projektů 
společného zájmu nebo odstranění 
neaktuálního projektu společného zájmu 
v souladu s předem stanovenými, jasnými 
a transparentními kritérii.

Or. fr

Pozměňovací návrh 107
Amelia Andersdotter
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Komise by při přípravě a zpracování 
aktů v přenesené pravomoci měla zajistit 
současné, včasné a náležité zaslání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

(22) Je třeba, aby Komise při přípravě a 
vypracování aktů v přenesené pravomoci 
dbala na to, aby příslušné informace byly 
současně, včas a vhodným způsobem 
předávány Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se stanoví hlavní směry 
pro určení transevropských 
telekomunikačních sítí, které v souladu 
s nařízením XXX (nařízení o nástroji pro 
propojení Evropy) budou podporovány 
v rozvoji, realizaci, zavádění, vzájemném 
propojení a interoperabilitě.

Tímto nařízením se stanoví hlavní směry 
pro určení transevropských 
telekomunikačních sítí, které v souladu 
s nařízením XXX (nařízení o nástroji pro 
propojení Evropy) budou podporovány 
v rozvoji, realizaci, zavádění, vzájemném 
propojení a interoperabilitě.

Taková podpora by se měla soustředit na 
činnosti požadované s cílem vyhnout se 
selhání trhu a měla by být v souladu s 
příslušnými politikami, nařízeními a 
pokyny Unie, jako jsou pokyny 
Společenství pro uplatňování providel 
státní podpory v rámci širokopásmových 
sítí.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné připomenout zásadu, že veřejná podporu je třeba vnímat jako dodatek k 
soukromým iniciativám a neměly by proto zabírat místo/vytěsňovat soukromé investice 
zejména, pokud uvažujeme o zavádění superrychlých širokopásmových sítí.
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Pozměňovací návrh 109
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) přispívají ke zlepšení každodenního 
života občanů, podniků a vlád podporou 
propojení a interoperability vnitrostátních 
telekomunikačních sítí a také přístupu 
k těmto sítím;

(2) přispívají ke zlepšení každodenního 
života občanů, podniků a vlád podporou 
širokopásmových sítí, propojení a 
interoperability místních, regionálních a
vnitrostátních telekomunikačních sítí a také 
nediskriminačního přístupu k těmto sítím 
a digitální začlenění.

Or. ro

Pozměňovací návrh 110
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) přispívají ke zlepšení každodenního 
života občanů, podniků a vlád podporou 
propojení a interoperability vnitrostátních 
telekomunikačních sítí a také přístupu 
k těmto sítím;

(2) přispívají ke zlepšení každodenního 
života občanů, podniků a vlád podporou 
propojení a interoperability vnitrostátních 
telekomunikačních sítí a také otevřenému 
a nediskriminačnímu přístupu k těmto 
sítím;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) přispívají ke zlepšení každodenního (2) přispívají ke zlepšení každodenního 



AM\909449CS.doc 49/136 PE494.476v01-00

CS

života občanů, podniků a vlád podporou 
propojení a interoperability vnitrostátních 
telekomunikačních sítí a také přístupu 
k těmto sítím;

života občanů, podniků a vlád podporou 
propojení a interoperability vnitrostátních, 
regionálních a místních 
telekomunikačních sítí a také přístupu 
k těmto sítím;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) stimulují celoevropské zavádění 
rychlých a superrychlých širokopásmových 
sítí, které pak usnadní rozvoj a zavádění 
transevropských digitálních služeb;

(3) v souladu se zásadou technologické 
neutrality stimulují celoevropské zavádění 
rychlých a superrychlých širokopásmových 
sítí v souladu se zásadou neutrality, 
používání, ze všech možných druhů 
technologií ty nejvhodnější, které jsou 
nejlépe vybaveny pro dosažení cílů 
digitální agendy, které pak usnadní rozvoj 
a zavádění transevropských digitálních 
služeb, stejně jako využití konkurenčního 
potenciálu evropského průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) stimulují celoevropské zavádění 
rychlých a superrychlých širokopásmových 
sítí, které pak usnadní rozvoj a zavádění 
transevropských digitálních služeb;

(3) stimulují a zároveň rozvoj a zavádění 
transevropských digitálních služeb, což 
naopak povede k vytvoření poptávky pro 
celoevropské zavádění rychlých a 
superrychlých širokopásmových sítí. 
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Or. en

Odůvodnění

Demand generating projects should be the driver to broadband deployment. Therefore 
priority should be given to setting up a EU digital service infrastructure, trans-European 
high-speed backbone connections for public administrations, cross–border delivery of 
eGovernment services; enabling access to public sector information, including digital 
resources of European heritage, and smart energy services. Public funding should be 
technologically neutral and not favour certain technologies. Ultimately, markets should 
decide which are the best, most cost-efficient technologies to satisfy demand.

Pozměňovací návrh 114
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) stimulují celoevropské zavádění 
rychlých a superrychlých širokopásmových 
sítí, které pak usnadní rozvoj a zavádění 
transevropských digitálních služeb;

(3) stimulují celoevropské zavádění 
rychlých a superrychlých širokopásmových 
sítí, které pak usnadní rozvoj a zavádění 
transevropských digitálních služeb, 
zejména ve venkovských oblastech i 
v oblastech s malou hustotou obyvatelstva, 
kde nejsou investice komerčně 
životaschopné;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) stimulují celoevropské zavádění 
rychlých a superrychlých širokopásmových 
sítí, které pak usnadní rozvoj a zavádění 
transevropských digitálních služeb;

(3) stimulují celoevropské zavádění 
rychlých a superrychlých širokopásmových 
sítí, v souladu se zásadou technologické 
neutrality, které pak usnadní rozvoj a 
zavádění transevropských digitálních 
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služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) stimulují celoevropské zavádění 
rychlých a superrychlých širokopásmových 
sítí, které pak usnadní rozvoj a zavádění 
transevropských digitálních služeb;

(3) stimulují celoevropské zavádění 
rychlých a superrychlých širokopásmových 
sítí, v souladu se zásadou technologické 
neutrality, které pak usnadní rozvoj a 
zavádění transevropských digitálních 
služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) stimulují celoevropské zavádění 
rychlých a superrychlých širokopásmových 
sítí, které pak usnadní rozvoj a zavádění 
transevropských digitálních služeb;

(3) stimulují celoevropské zavádění 
otevřených, rychlých a superrychlých 
širokopásmových sítí, které pak usnadní 
rozvoj a zavádění transevropských 
digitálních služeb;

Or. fr

Pozměňovací návrh 118
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) usnadní udržitelné zavádění 
transevropských infrastruktur digitálních 
služeb, jejich interoperabilitu a koordinaci 
na evropské úrovni, jejich provoz, údržbu a 
modernizaci;

(4) usnadní udržitelné zavádění 
transevropských infrastruktur digitálních 
služeb, jejich interoperabilitu a koordinaci 
na evropské úrovni, jejich provoz, údržbu a 
modernizaci, jakož i rozvoj součinností s 
ostatními energetickými a dopravními 
infrastrukturami s cílem snížit jejich 
celkové náklady.

Or. fr

Pozměňovací návrh 119
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) usnadní udržitelné zavádění 
transevropských infrastruktur digitálních 
služeb, jejich interoperabilitu a koordinaci 
na evropské úrovni, jejich provoz, údržbu a 
modernizaci;

(4) zajistit udržitelné zavádění 
transevropských infrastruktur digitálních 
služeb, jejich interoperabilitu a koordinaci 
na evropské úrovni, jejich provoz, údržbu a 
modernizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) zajistit, aby evropští občané , kdykoliv 
jsou v EU, měli rovnocenný přístup k 
transevropským telekomunikačním sítím 
za cenu, která odpovídá průměrné ceně na 
trhu.
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Or. fr

Odůvodnění

Mělo by být zdůrazněno, že EU musí mít za cíl snížit jak nerovnosti mezi úrovněmi vývoje 
různých regionů a zaostalost nejvíce znevýhodněných regionů tak, jak je stanoveno v druhém 
pododstavci článku 174 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh 121
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos, Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) přispějí k vytváření vysoce 
kvalifikovaných míst při vzniku, výstavbě, 
používání a udržování sítí a rozvoji 
digitálních služeb, které budou přínosem 
evropskému průmyslu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 122
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) podporují interoperabilitu mezi 
různými evropskými infrastrukturami.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Článek 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3 Článek 4

Or. fr

Odůvodnění

Články 3 a 4 musí být prohozeny s cílem stanovit priority před tím, než budou stanoveny 
definice.

Pozměňovací návrh 124
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „Telekomunikačními
sítěmi“ širokopásmové sítě a infrastruktury 
digitálních služeb.

1. Telekomunikační sítě: širokopásmové 
sítě a infrastruktury pro digitální služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „Širokopásmovými sítěmi“ pevně 
připojené a bezdrátové přístupové sítě 
(včetně satelitu), pomocná infrastruktura a 
základní sítě schopné zajistit spojení o 
velmi vysokých rychlostech.

2. Širokopásmové sítě: pevně připojené 
nebo bezdrátové přístupové sítě (včetně 
satelitu), pomocná infrastruktura se 
souvisejícími infrastrukturami schopnými 
zajistit dodání spojení o velmi vysokých 
rychlostech.

Or. en



AM\909449CS.doc 55/136 PE494.476v01-00

CS

Pozměňovací návrh 126
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „Širokopásmovými sítěmi“ pevně 
připojené a bezdrátové přístupové sítě 
(včetně satelitu), pomocná infrastruktura a 
základní sítě schopné zajistit spojení o 
velmi vysokých rychlostech.

2. „Širokopásmovými sítěmi“ pevně 
připojené a bezdrátové přístupové sítě 
(včetně satelitu), pomocná infrastruktura a 
základní sítě schopné zajistit spojení o 
velmi vysokých a ještě vyšších
rychlostech.

Or. ro

Pozměňovací návrh 127
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „Širokopásmovými sítěmi“ pevně 
připojené a bezdrátové přístupové sítě 
(včetně satelitu), pomocná infrastruktura a 
základní sítě schopné zajistit spojení o 
velmi vysokých rychlostech.

2. „Širokopásmovými sítěmi“ pevně 
připojené a bezdrátové přístupové sítě 
(včetně satelitu), pomocná infrastruktura a 
základní sítě schopné zajistit spojení o 
vysokých rychlostech.

Or. fr

Pozměňovací návrh 128
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „Širokopásmovými sítěmi“ pevně 
připojené a bezdrátové přístupové sítě 
(včetně satelitu), pomocná infrastruktura a 

2. „Rychlými širokopásmovými
sítěmi“ pevně připojené a bezdrátové 
přístupové sítě (včetně satelitu), pomocná 
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základní sítě schopné zajistit spojení o 
velmi vysokých rychlostech.

infrastruktura a základní sítě schopné 
zajistit spojení o velmi vysokých 
rychlostech s alespoň 100 Mb/s na 
každého zákazníka.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. „Superrychlými širokopásmovými 
sítěmi“ pevně připojené a bezdrátové 
přístupové sítě (včetně satelitu), pomocná 
infrastruktura a základní sítě schopné 
zajistit spojení o velmi vysokých 
rychlostech s alespoň 1 Gb/s na každého 
zákazníka.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „Infrastrukturami digitálních 
služeb“ síťové služby poskytované 
elektronicky, zpravidla po internetu, které 
zajišťují transevropské interoperabilní 
služby ve veřejném zájmu a mají 
předpoklad nejrůznějšího využití pro 
občany, podniky a/nebo vlády.

3. „Infrastrukturou“: všemi druhy 
vybavení nebo služeb pro všechny úrovně 
hodnotového řetězce požadovaného pro 
vytváření a poskytování interoperabilních 
transevropské služby společného zájmu, 
které mají pozitivní vliv na podniky, 
občany a veřejné orgány.

Or. en
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Pozměňovací návrh 131
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. „Otevřeným přístupem“ hromadný 
přístup k širokopásmové infrastruktuře 
pro všechny provozovatele elektronických 
komunikací na základě rovných a 
nediskriminačních podmínek, které jim 
umožní plně konkurovat provozovateli, 
jenž vlastní či spravuje danou 
infrastrukturu, čímž bude posílena volba 
a konkurence ve prospěch uživatelů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. „Přístup“ umožnění přístupu 
k zařízením či službám vztahujícím se 
k širokopásmovým sítí tak, jak je dále 
stanoveno v čl. 2 písm. a) směrnice 
2009/19/ES Evropského parlamentu a 
Rady ze dne 7. března 2002 o přístupu 
k sítím elektronických komunikací a 
přiřazeným zařízením a o jejich 
vzájemném propojení (přístupová 
směrnice).

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Amelia Andersdotter
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. „Digitálními službami: služby 
dodávané digitálně formou infrastruktury, 
obyčejně přes internet.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. „Aktivní infrastrukturou“: 
infrastruktury, které vytvářejí nebo 
nepečují o signály s pomocí pasivní 
infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. „Pasivní infrastrukturou“: stožáry, 
kanalizační zařízení, vlákno, budovy či 
další zařízení, které nevytvářejí nebo 
nepečují o signály .

Or. en
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Pozměňovací návrh 136
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3d. „Informační infrastrukturou“ : 
aktivní infrastruktura vytvořená 
specificky pro účely poskytování 
digitálních služeb. 

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 3 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3e. „Otevřenou sítí“sítě určené k 
umožnění hromadného přístupu 
k širokopásmové infrastruktuře pro 
všechny provozovatele elektronických 
komunikací na základě rovných a 
nediskriminačních podmínek, které 
umožní poskytovatelům hromadného 
přístupu poskytovat jakékoli služby jejich 
volby a konkurovat provozovateli, jenž 
vlastní či spravuje danou infrastrukturu, 
čímž bude posílena volba a konkurence ve 
prospěch konečných uživatelů.  
Hromadný přístup bude poskytován za 
ceny, které slaďují hospodářskou 
životaschopnost pro investora, zabraňují 
stlačování marží, a zajišťují jeho 
maximální využívání uživateli.

Or. en
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Pozměňovací návrh 138
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zavádění superrychlých 
širokopásmových sítí, které zajistí přenos 
údajů o rychlosti 100 Mb/s a vyšší;

a) stimulující a vytvářející poptávku pro 
širokopásmové připojení podporou 
propojení a interoperability vnitrostátních 
veřejných služeb online, jakož i přístup k 
těmto sítím;

Or. en

Odůvodnění

Poptávka vytvářející projekty by měla být hnací silou zavádění širokopásmového připojení. 
Priorita by proto měla být dána zřízení infrastruktury digitálních služeb EU; transevropská 
vysokorychlostní páteřní spojení pro orgány veřejné správy, přeshraniční poskytování služeb 
elektronické správy (eGovernment); pro umožnění přístupu k informacím veřejného sektoru, 
včetně digitálních zdrojů evropského dědictví a  inteligentních energetických služeby; 
Poptávka by měla naopak stimulovat investice při zavádění širokopásmových sítí.

Pozměňovací návrh 139
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zavádění superrychlých 
širokopásmových sítí, které zajistí přenos 
údajů o rychlosti 100 Mb/s a vyšší;

a) zavádění superrychlých 
širokopásmových sítí, které zajistí přenos 
údajů o rychlosti 100 Mb/s a vyšší, kde 
existuje poptávka a/nebo je očekávána 
budoucí poptávka;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že veřejné a soukromé finanční prostředky jsou omezené, měly by být 
provedeny odhady budoucí poptávky předtím, než budou investice provedeny. Demografická 
změna a další urbanizace by mohly způsobit, že investice do infrastruktury budou zbytečné, 
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nebo si mohly žádat méně drahá, dočasná řešení pro některé oblasti, pokud budoucí poptávka 
neodůvodní tato řešení.

Pozměňovací návrh 140
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zavádění superrychlých 
širokopásmových sítí, které zajistí přenos 
údajů o rychlosti 100 Mb/s a vyšší;

a) zavádění superrychlých 
širokopásmových sítí, které zajistí přenos 
údajů o rychlosti 100 Mb/s a vyšší, 
s přihlédnutím k potencionální poptávce 
po superrychlém internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zavádění superrychlých 
širokopásmových sítí, které zajistí přenos 
údajů o rychlosti 100 Mb/s a vyšší;

a) zavádění širokopásmových sítí, které 
zajistí přenos údajů o rychlosti 100 Mb/s a 
vyšší, jak je uvedeno v odvětvových cílech 
v oblasti telekomunikačních sítí 
stanovených v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. xxxx/2012 čl. 
4 odst. 1 písm. c) a i) zřizující nástroj pro 
propojení Evropy1;
__________________
1 Úř. věst. L (...).

Or. en
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Pozměňovací návrh 142
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zavádění superrychlých 
širokopásmových sítí, které zajistí přenos 
údajů o rychlosti 100 Mb/s a vyšší;

a) zavádění superrychlých 
širokopásmových sítí, které zajistí přenos 
údajů o rychlosti 1 Gb/s a vyšší;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zavádění superrychlých 
širokopásmových sítí, které zajistí přenos 
údajů o rychlosti 100 Mb/s a vyšší;

a) zavádění superrychlých otevřených
širokopásmových sítí, které zajistí přenos 
údajů o rychlosti 100 Mb/s a vyšší;

Or. fr

Pozměňovací návrh 144
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zavádění širokopásmových sítí za 
účelem propojení ostrovních, uzavřených 
a okrajových oblastí s ústředními regiony 
Unie, které v těchto regionech zajistí, aby 
rychlost přenosu údajů byla dostatečná k 
tomu, aby umožnila širokopásmové 
připojení o rychlosti 30 Mb/s a víc;

b) urychlování zavádění rychlých a 
superrychlých širokopásmových sítí a 
jejich využíván s cílem splnit stávající a 
vznikající poptávku včetně malých a 
středních podniků.
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Or. en

Pozměňovací návrh 145
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zavádění širokopásmových sítí za 
účelem propojení ostrovních, uzavřených 
a okrajových oblastí s ústředními regiony 
Unie, které v těchto regionech zajistí, aby 
rychlost přenosu údajů byla dostatečná k 
tomu, aby umožnila širokopásmové 
připojení o rychlosti 30 Mb/s a víc;

b) pokud rychlost přenosu dat ve výši 100 
Mb/s není uskutečnitelné, je třeba 
zavedení vysokorychlostních 
širokopásmových sítí, které zajistí nejvyšší 
možnou rychlost; 

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zavádění širokopásmových sítí za 
účelem propojení ostrovních, uzavřených a 
okrajových oblastí s ústředními regiony 
Unie, které v těchto regionech zajistí, aby 
rychlost přenosu údajů byla dostatečná k 
tomu, aby umožnila širokopásmové 
připojení o rychlosti 30 Mb/s a víc;

b) zavádění širokopásmových sítí za 
účelem propojení ostrovních, uzavřených a 
okrajových oblastí s ústředními regiony 
Unie, které v těchto regionech zajistí, aby 
rychlost přenosu údajů byla dostatečná 
k tomu, aby umožnila širokopásmové 
připojení o rychlosti 30 Mb/s a víc, 
přičemž je třeba zohlednit poptávku po 
superrychlém internetu a využít všechny 
dostupné druhy technologií na základě 
technologické neutrality, používání, ze 
všech možných druhů technologií ty 
nejvhodnější, které jsou nejlépe vybaveny 
pro dosažení cílů digitální agendy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 147
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zavádění širokopásmových sítí za 
účelem propojení ostrovních, uzavřených a 
okrajových oblastí s ústředními regiony 
Unie, které v těchto regionech zajistí, aby 
rychlost přenosu údajů byla dostatečná k 
tomu, aby umožnila širokopásmové 
připojení o rychlosti 30 Mb/s a víc;

b) zavádění vysokorychlostních
širokopásmových sítí za účelem propojení 
venkovských, odlehlých nebo řídce 
osídlených oblastí, ostrovních, uzavřených 
a okrajových oblastí s ústředními regiony 
Unie, které v těchto regionech zajistí, aby 
rychlost přenosu údajů byla dostatečná 
k tomu, aby umožnila širokopásmové 
připojení o rychlosti 30 Mb/s a víc;

Or. ro

Pozměňovací návrh 148
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zavádění širokopásmových sítí za 
účelem propojení ostrovních, uzavřených a 
okrajových oblastí s ústředními regiony 
Unie, které v těchto regionech zajistí, aby 
rychlost přenosu údajů byla dostatečná k 
tomu, aby umožnila širokopásmové 
připojení o rychlosti 30 Mb/s a víc;

b) zavádění širokopásmových sítí za 
účelem propojení ostrovních, uzavřených a 
okrajových oblastí a méně rozvinutých 
regionech Unie zajistí, aby rychlost 
přenosu údajů byla dostatečná k tomu, aby 
umožnila širokopásmové připojení o 
rychlosti 30 Mb/s a víc;

Or. pl

Pozměňovací návrh 149
András Gyürk
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zavádění širokopásmových sítí za 
účelem propojení ostrovních, uzavřených a 
okrajových oblastí s ústředními regiony 
Unie, které v těchto regionech zajistí, aby 
rychlost přenosu údajů byla dostatečná k 
tomu, aby umožnila širokopásmové 
připojení o rychlosti 30 Mb/s a víc;

b) zavádění širokopásmových sítí ve 
venkovských oblastech a oblastech 
s malou hustotou obyvatelstva za účelem 
propojení ostrovních, uzavřených 
a okrajových oblastí s ústředními regiony 
Unie, které v těchto regionech zajistí, aby 
rychlost přenosu údajů byla dostatečná 
k tomu, aby umožnila širokopásmové 
připojení o rychlosti 30 Mb/s a víc;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zavádění širokopásmových sítí za 
účelem propojení ostrovních, uzavřených a 
okrajových oblastí s ústředními regiony 
Unie, které v těchto regionech zajistí, aby 
rychlost přenosu údajů byla dostatečná k 
tomu, aby umožnila širokopásmové 
připojení o rychlosti 30 Mb/s a víc;

b) zavádění širokopásmových sítí za 
účelem propojení ostrovních, uzavřených a 
okrajových oblastí s ústředními regiony 
Unie, které v těchto regionech zajistí, aby 
rychlost přenosu údajů byla dostatečná k 
tomu, aby umožnila širokopásmové 
připojení o rychlosti 30 Mb/s a víc, kde 
existuje poptávka či je předpokládána 
budoucí poptávka;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že veřejné a soukromé finanční prostředky jsou omezené, měly by být 
provedeny odhady budoucí poptávky předtím, než budou investice provedeny. Demografická 
změna a další urbanizace by mohla způsobit, že investice do infrastruktury budou zbytečné 
nebo méně drahé, dočasná řešení pro některé oblasti, pokud budoucí poptávka neodůvodní 
tato řešení.
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Pozměňovací návrh 151
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zavádění širokopásmových sítí za 
účelem propojení ostrovních, uzavřených a 
okrajových oblastí s ústředními regiony
Unie, které v těchto regionech zajistí, aby 
rychlost přenosu údajů byla dostatečná k 
tomu, aby umožnila širokopásmové 
připojení o rychlosti 30 Mb/s a víc;

b) zavádění širokopásmových sítí za 
účelem propojení ostrovních, hornatých, 
odlehlých, uzavřených a okrajových oblastí 
s ústředními regiony Unie, které v těchto 
regionech zajistí, aby rychlost přenosu 
údajů byla dostatečná k tomu, aby 
umožnila širokopásmové připojení o 
rychlosti 30 Mb/s a víc;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zavádění širokopásmových sítí za 
účelem propojení ostrovních, uzavřených a 
okrajových oblastí s ústředními regiony 
Unie, které v těchto regionech zajistí, aby 
rychlost přenosu údajů byla dostatečná k 
tomu, aby umožnila širokopásmové 
připojení o rychlosti 30 Mb/s a víc;

b) zavádění rychlých širokopásmových sítí 
za účelem propojení ostrovních, 
uzavřených a okrajových oblastí s 
ústředními regiony Unie, které v těchto 
regionech zajistí, aby rychlost přenosu 
údajů byla dostatečná k tomu, aby 
umožnila širokopásmové připojení o 
rychlosti 100 Mb/s a víc;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Rachida Dati

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podpora platforem hlavních služeb v 
oblasti infrastruktur digitálních služeb;

c) podpora platforem hlavních služeb v 
oblasti infrastruktur digitálních služeb a 
rozvoj vzdělávacích a školících nástrojů a 
programů pro usnadnění kompetentního, 
bezpečného používání internetu pro 
všechny;

Or. fr

Odůvodnění

Vzdělání v oblasti digitálních nástrojů se stane klíčovým prvkem pro dovednosti potřebné na 
trhu práce. Dále musí být demokratizace digitálních nástrojů doprovázena rozšířením 
digitálního vzdělávání na všechny občany tak, aby jim bylo umožněno používat tyto nástroje 
odpovědně a bezpečně.

Pozměňovací návrh 154
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) opatření umožňující dosáhnout synergií 
a interoperability mezi různými projekty 
společného zájmu v oblasti 
telekomunikací, mezi projekty společného 
zájmu týkajícími se různých typů 
infrastruktury, včetně dopravy a 
energetiky, mezi projekty společného 
zájmu v oblasti telekomunikací a projekty 
podporovanými strukturálními fondy a 
Fondem soudržnosti a také příslušnými 
výzkumnými infrastrukturami.

d) opatření umožňující dosáhnout 
koordinovaných synergií a interoperability 
mezi různými projekty společného zájmu v 
oblasti telekomunikací, mezi projekty 
společného zájmu týkajícími se různých 
typů infrastruktury, včetně dopravy a 
energetiky, mezi projekty společného 
zájmu v oblasti telekomunikací a projekty 
podporovanými strukturálními fondy a 
Fondem soudržnosti a také příslušnými 
výzkumnými infrastrukturami, a mezi 
projekty společného zájmu v oblasti 
telekomunikací, stávající a plánovanými 
infrastrukturami včetně dopravy a.

Or. en
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Odůvodnění

Hodnocení a navrhování synergií projektů společného zájmu v rámci telekomunikací se 
stávajícími či plánovanými infrastrukturami, které nejsou nezbytně v rámci rozsahu obecných 
pokynů TEN, včetně dopravy a energie, by mělo být prioritou za účelem optimalizovat 
nákladovou efektivnost.

Pozměňovací návrh 155
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) opatření umožňující dosáhnout synergií 
a interoperability mezi různými projekty 
společného zájmu v oblasti 
telekomunikací, mezi projekty společného 
zájmu týkajícími se různých typů 
infrastruktury, včetně dopravy a 
energetiky, mezi projekty společného 
zájmu v oblasti telekomunikací a projekty 
podporovanými strukturálními fondy a 
Fondem soudržnosti a také příslušnými 
výzkumnými infrastrukturami.

d) opatření umožňující dosáhnout synergie 
a interoperability mezi různými projekty 
společného zájmu v oblasti 
telekomunikací, doplňkovosti mezi 
projekty společného zájmu týkajícími se 
různých typů infrastruktury, včetně 
inteligentní sítí, mezi projekty společného 
zájmu v oblasti telekomunikací a projekty 
podporovanými strukturálními fondy a 
Fondem soudržnosti a dalšími 
iniciativami, přičemž je nutné vyhnout se 
zdvojování či opomenutím, a také 
příslušnými výzkumnými infrastrukturami.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) opatření umožňující dosáhnout synergií 
a interoperability mezi různými projekty 
společného zájmu v oblasti 
telekomunikací, mezi projekty společného 
zájmu týkajícími se různých typů 

d) opatření umožňující dosáhnout synergie 
a interoperability mezi různými projekty 
společného zájmu v oblasti 
telekomunikací, doplňkovosti mezi 
projekty společného zájmu týkajícími se 
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infrastruktury, včetně dopravy a 
energetiky, mezi projekty společného 
zájmu v oblasti telekomunikací a projekty 
podporovanými strukturálními fondy a 
Fondem soudržnosti a také příslušnými 
výzkumnými infrastrukturami.

různých typů infrastruktury, včetně 
dopravy a energetiky, mezi projekty 
společného zájmu v oblasti telekomunikací 
a projekty podporovanými strukturálními 
fondy a Fondem soudržnosti a dalšími 
iniciativami, přičemž je nutné vyhnout se 
zdvojování či opomenutím, a také 
příslušnými výzkumnými infrastrukturami.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) opatření umožňující dosáhnout synergií 
a interoperability mezi různými projekty 
společného zájmu v oblasti 
telekomunikací, mezi projekty společného 
zájmu týkajícími se různých typů 
infrastruktury, včetně dopravy a 
energetiky, mezi projekty společného 
zájmu v oblasti telekomunikací a projekty 
podporovanými strukturálními fondy a 
Fondem soudržnosti a také příslušnými 
výzkumnými infrastrukturami.

d) opatření umožňující dosáhnout synergií 
a interoperability mezi různými projekty 
společného zájmu v oblasti 
telekomunikací, mezi projekty společného 
zájmu týkajícími se různých typů 
infrastruktury, včetně dopravy a 
energetiky, mezi projekty společného 
zájmu v oblasti telekomunikací a projekty 
podporovanými strukturálními fondy a 
Fondem soudržnosti a také příslušnými 
výzkumnými infrastrukturami, s cílem 
vyhnout se zbytečné duplikaci a 
administrativní zátěži.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) opatření, v nichž je navrhován co 
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nejlepší poměr mezi nejmodernějšími 
technologiemi s ohledem na kapacitu toku 
dat, bezpečnost přenosu, odolnost sítě a 
nákladovou efektivnost.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby EU poskytla rámec, které podpoří veřejné a soukromé zainteresované strany, 
mají tendenci k excelenci během fáze používání tím, že stanoví tento obecný a hospodářskou 
soutěž podporující „pokyn“.

Pozměňovací návrh 159
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) dopad na technologickou odbornost 
Evropy a dopady pro zaměstnanost v 
členských státech.

Or. fr

Pozměňovací návrh 160
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) růst informačních a komunikačních 
technologií v EU na základě nového 
vybavení a požadavků služeb.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 161
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dc) opatření ke stimulování poptávky po 
vyšších rychlostech a to jak rozvíjením a 
poskytováním inovativních, 
interoperabilních digitálních služeb tak i 
zlepšováním přístupnosti prostřednictvím 
zvyšování digitálních dovedností 
znevýhodněných skupin, a tudíž 
zajištěním toho, aby všichni občané EU 
mohli mít prospěch z takových projektů 
společného zájmu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 162
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Projekty společného zájmu uvedené v 
příloze přispívají k dosažení cílů 
stanovených v článku 2.

1. Projekty společného zájmu uvedené v 
příloze přispívají k dosažení cílů 
stanovených v článku 2, odpovídají 
prioritám stanoveným v článku 3, jsou 
založeny na pokročilé technologii 
připravené k zavedení a reprezentují 
evropskou přidanou hodnotu.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Projekty společného zájmu uvedené v 
příloze přispívají k dosažení cílů 
stanovených v článku 2.

1. Projekty společného zájmu uvedené v 
příloze přispívají k dosažení cílů 
stanovených v článku 2 a zohlední priority 
stanovené v článku 4.

Or. fr

Pozměňovací návrh 164
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Projekty společného zájmu uvedené v 
příloze přispívají k dosažení cílů 
stanovených v článku 2.

1. Projekty společného zájmu uvedené v 
příloze přispívají k dosažení cílů 
stanovených v článku 2. Jsou v souladu s 
projekty, které spravují členské státy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 165
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Projekt společného zájmu může 
zahrnovat celý jeho cyklus, včetně studií 
proveditelnosti, provádění, nepřetržité 
činnosti, koordinace a hodnocení.

2. Projekt společného zájmu může 
zahrnovat celý jeho cyklus, včetně studií 
proveditelnosti, technickými projekty
provádění, nepřetržité činnosti, koordinace 
a hodnocení.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 166
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy a/nebo jiné subjekty, které 
jsou odpovědné za provádění projektů 
společného zájmu, nebo přispívají k jejich 
realizaci, přijmou nezbytná právní, 
administrativní, technická a finanční 
opatření v souladu s odpovídajícími 
specifikacemi tohoto nařízení.

3. Členské státy a/nebo jiné subjekty, 
včetně místních a regionálních orgánů, 
které jsou odpovědné za provádění 
projektů společného zájmu, nebo přispívají 
k jejich realizaci, přijmou nezbytná právní, 
administrativní, technická a finanční 
opatření v souladu s odpovídajícími 
specifikacemi tohoto nařízení a případně 
v souladu s pokyny Společenství k použití 
pravidel státní podpory ve vztahu 
k rychlému zavádění širokopásmových 
sítí. Provádění je založeno zejména na 
komplexním posuzování projektů. Takové 
posuzování projektů se vztahuje mimo jiné 
na tržní podmínky, včetně informací o 
existující infrastruktuře, regulačních 
povinnostech navrhovatelů projektů, 
obchodních a marketingových strategiích.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy a/nebo jiné subjekty, které 
jsou odpovědné za provádění projektů 
společného zájmu, nebo přispívají k jejich 
realizaci, přijmou nezbytná právní, 
administrativní, technická a finanční 
opatření v souladu s odpovídajícími 
specifikacemi tohoto nařízení.

3. Členské státy a/nebo jiné subjekty 
včetně místních a regionálních orgánů, 
které jsou odpovědné za provádění 
projektů společného zájmu, nebo přispívají 
k jejich realizaci, přijmou nezbytná právní, 
administrativní, technická a finanční 
opatření v souladu s odpovídajícími 
specifikacemi tohoto nařízení. Zavádění 
bude založeno na celkovém posuzování 
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projektů, které bude pokrývat  mimo jiné i 
tržní podmínky, včetně informací o 
existující infrastruktuře, regulačních 
povinnostech navrhovatelů projektů, 
obchodních a marketingových strategiích.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy a/nebo jiné subjekty, které 
jsou odpovědné za provádění projektů 
společného zájmu, nebo přispívají k jejich 
realizaci, přijmou nezbytná právní, 
administrativní, technická a finanční 
opatření v souladu s odpovídajícími 
specifikacemi tohoto nařízení.

3. Členské státy a/nebo jiné subjekty 
včetně místních nebo regionálních 
orgánů, které jsou odpovědné za provádění 
projektů společného zájmu, nebo přispívají 
k jejich realizaci, přijmou nezbytná právní, 
administrativní, technická a finanční 
opatření v souladu s odpovídajícími 
specifikacemi tohoto nařízení.

Or. ro

Pozměňovací návrh 169
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Projekty, které mají být financovány, 
by měly být vybírány s co největší 
opatrností a důkladností tak, aby bylo 
možno zajistit komunikaci na evropské 
úrovni a podporovat MSP při přístupu k 
digitálnímu hospodářství a zvýšení 
sociální soudržnosti.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 170
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Unie může usnadnit provádění projektů 
společného zájmu regulačními opatřeními, 
případně koordinací, podpůrnými 
opatřeními a finanční podporou s cílem 
stimulovat jejich zavádění a používání a 
povzbudit také veřejné a soukromé 
investice.

4. Unie může usnadnit provádění projektů 
společného zájmu regulačními opatřeními, 
případně koordinací, podpůrnými 
opatřeními a finanční podporou s cílem 
stimulovat jejich zavádění a používání a 
povzbudit také veřejné a soukromé 
investice a učiní tak v souladu s pokyny 
Společenství k použití pravidel státní 
podpory ve vztahu k rychlému zavádění 
širokopásmových sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Unie může usnadnit provádění projektů 
společného zájmu regulačními opatřeními, 
případně koordinací, podpůrnými 
opatřeními a finanční podporou s cílem 
stimulovat jejich zavádění a používání a 
povzbudit také veřejné a soukromé 
investice.

4. Unie by měla co nejvíce je to možné 
usnadnit provádění projektů společného 
zájmu regulačními opatřeními, případně 
koordinací, podpůrnými opatřeními a 
finanční podporou s cílem stimulovat jejich 
zavádění a používání a povzbudit také 
veřejné a soukromé investice.

Or. fr

Pozměňovací návrh 172
Jean-Pierre Audy
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Opatření přispívající k projektům 
společného zájmu jsou způsobilá pro 
finanční podporu EU na základě podmínek 
a nástrojů, které jsou k dispozici podle 
nařízení o nástroji pro propojení Evropy 
[ODKAZ]. Finanční podpora je 
poskytována v souladu s příslušnými 
pravidly a postupy přijatými Unií, 
prioritami financování a dostupností 
zdrojů.

5. Opatření přispívající k projektům 
společného zájmu jsou způsobilá pro 
finanční podporu EU na základě podmínek 
a nástrojů, které jsou k dispozici podle 
nařízení o nástroji pro propojení Evropy 
[ODKAZ]. Finanční podpora je 
poskytována v souladu s příslušnými 
pravidly a postupy přijatými Unií, 
prioritami financování a dostupností 
zdrojů. Za účelem financování projektů 
společného zájmu a podle článku 311 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
může Komise navrhnout vytvoření 
vlastních zdrojů jako jsou povinné 
příspěvky uživatelů transevropských 
telekomunikačních sítí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Opatření přispívající k projektům 
společného zájmu jsou způsobilá pro 
finanční podporu EU na základě podmínek 
a nástrojů, které jsou k dispozici podle 
nařízení o nástroji pro propojení Evropy 
[ODKAZ]. Finanční podpora je 
poskytována v souladu s příslušnými 
pravidly a postupy přijatými Unií, 
prioritami financování a dostupností 
zdrojů.

5. Opatření přispívající k projektům 
společného zájmu jsou způsobilá pro 
finanční podporu EU na základě podmínek 
a nástrojů, které jsou k dispozici podle 
nařízení o nástroji pro propojení Evropy 
[ODKAZ]. Finanční podpora je 
poskytována v souladu s příslušnými 
pravidly a postupy přijatými Unií, 
prioritami financování a dostupností 
zdrojů. Evropská komise by měla 
navrhnout pravidelné zprávy o využívání 
finančních zdrojů Unie. 

Or. pl
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Pozměňovací návrh 174
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Financování by mělo být přidělováno 
a zároveň by měly být vzaty v úvahy 
konkrétní potřeby příjemců, zejména tím, 
že budou vyvažovány rozdíly mezi 
dotacemi a inovativními finančními 
nástroji.

Or. fr

Pozměňovací návrh 175
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci, které mění popis 
projektů společného zájmu zahrnutých do 
přílohy, doplňují nové projekty společného 
zájmu do přílohy, nebo odstraňují 
neaktuální projekty společného zájmu 
z přílohy podle níže uvedených odstavců 7, 
8 a 9 a v souladu s článkem 8.

6. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci, které mění popis 
projektů společného zájmu zahrnutých do 
přílohy, doplňují nové projekty společného 
zájmu do přílohy, nebo odstraňují 
neaktuální projekty společného zájmu 
z přílohy podle níže uvedených odstavců 7, 
8 a 9 a v souladu s článkem 8. V každém 
případě by měl být Evropský parlament 
informován o jakékoli změně na seznamu 
projektů společného zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Evžen Tošenovský
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci, které mění popis 
projektů společného zájmu zahrnutých do 
přílohy, doplňují nové projekty společného 
zájmu do přílohy, nebo odstraňují 
neaktuální projekty společného zájmu 
z přílohy podle níže uvedených odstavců 7, 
8 a 9 a v souladu s článkem 8.

6. Podle druhého odstavce článku 172 
SFEU je Komise zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci, které mění popis 
projektů společného zájmu zahrnutých do 
přílohy, doplňují nové projekty společného 
zájmu do přílohy, nebo odstraňují 
neaktuální projekty společného zájmu 
z přílohy podle níže uvedených odstavců 7, 
8 a 9 a v souladu s článkem 8.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nového rozvoje technologií a trhu; nebo a) nového rozvoje technologií a trhu a 
z inovací; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nového rozvoje technologií a trhu; nebo a) nového rozvoje technologií nebo trhu; 
nebo

Or. fr
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Pozměňovací návrh 179
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) vývoj a výsledky probíhajícího 
projektu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 180
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nových politických priorit; or vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nových politických priorit; or vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 182
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Komise zajistí, aby tyto změny nevedly 
k právní nejistotě pro subjekty zapojené 
do provádění daného projektu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 183
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 8 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přispívá k dosažení cílů stanovených v 
článku 2;

a) přispívá k dosažení cílů stanovených v 
článku 2 a odpovídá prioritám uvedeným v 
článku 3;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 8 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přispívá k dosažení cílů stanovených v 
článku 2;

netýká se českého znění

Or. fr

Pozměňovací návrh 185
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Při přijímání aktu v přenesené 
pravomoci, který odstraňuje neaktuální 
projekt společného zájmu z přílohy, 
Komise posoudí, zda tento projekt už dále 
neodpovídá potřebám uvedeným v odstavci 
7 nebo již nesplňuje kritéria stanovená 
v odstavci 8.

9. Při přijímání aktu v přenesené 
pravomoci, který odstraňuje neaktuální 
projekt společného zájmu z přílohy, 
Komise posoudí, zda tento projekt už dále 
neodpovídá potřebám uvedeným v odstavci 
7 nebo již nesplňuje kritéria stanovená 
v odstavci 8 a informuje Evropský 
parlament.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na základě informací obdržených podle 
článku 21 nařízení XXX o nástroji pro 
propojení Evropy si členské státy a Komise 
vyměňují informace o pokroku dosaženém 
v provádění těchto hlavních směrů.

1. Na základě informací obdržených podle 
článku 21 nařízení XXX o nástroji pro 
propojení Evropy si členské státy a Komise 
vyměňují informace o pokroku dosaženém 
v provádění těchto hlavních směrů. 
Evropskému parlamentu je zaslán
každoroční přehled o těchto informacích. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 187
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na základě informací obdržených podle 
článku 21 nařízení XXX o nástroji pro 
propojení Evropy si členské státy a Komise 
vyměňují informace o pokroku dosaženém 

1. Na základě informací obdržených podle 
článku 21 nařízení XXX o nástroji pro 
propojení Evropy si členské státy, Komise 
a Evropský parlament vyměňují informace 
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v provádění těchto hlavních směrů. o pokroku dosaženém v provádění těchto 
hlavních směrů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 188
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisi je nápomocna odborná skupina 
složená ze zástupce každého státu pro 
monitorování realizace těchto hlavních 
směrů, pomoc v plánování prostřednictvím 
vnitrostátních strategií pro 
vysokorychlostní internet a mapování 
infrastruktur a pro výměnu informací. 
Odborná skupina může rovněž posuzovat 
jakoukoli otázku týkající se rozvoje 
transevropských telekomunikačních sítí.

2. Komisi je nápomocna odborná skupina 
složená ze zástupce každého státu pro 
monitorování realizace těchto hlavních 
směrů, pomoc v plánování prostřednictvím 
vnitrostátních strategií pro 
vysokorychlostní internet a mapování 
infrastruktur a pro výměnu informací. 
Odborná skupina může rovněž posuzovat 
jakoukoli otázku týkající se rozvoje 
transevropských telekomunikačních sítí.

Skupina odborníků asistuje Komisi 
zejména při:
přípravných pracích před vypracováním 
ročního a víceletého pracovního
programu a jeho revize, které jsou 
zmiňovány v čl. 17 odst. 1 a čl. 17 odst. 2 
nařízení (EU) č. xxxx/2012 [nařízení 
CEF] zřizující nástroje pro propojení 
Evropy, opatření, která mají být 
podniknuta pro účely hodnocení 
provádění tohoto pracovního programu o 
přípravné práci na finanční a technické 
úrovni před vypracováním aktů v 
přenesené pravomoci zmiňovaných v čl. 5 
odst. 6.
Komise informuje skupinu odborníků na 
každém z těchto jednání o pokroku 
dosaženém při provádění pracovního 
programu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 189
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisi je nápomocna odborná skupina 
složená ze zástupce každého státu pro 
monitorování realizace těchto hlavních 
směrů, pomoc v plánování prostřednictvím 
vnitrostátních strategií pro 
vysokorychlostní internet a mapování 
infrastruktur a pro výměnu informací. 
Odborná skupina může rovněž posuzovat 
jakoukoli otázku týkající se rozvoje 
transevropských telekomunikačních sítí.

2. Komisi je nápomocný komunikační 
výbor složený ze zástupce každého státu 
pro monitorování realizace těchto hlavních 
směrů, pomoc v plánování prostřednictvím 
vnitrostátních strategií pro 
vysokorychlostní internet a mapování 
infrastruktur a pro výměnu informací. 
Komunikační výbor může rovněž 
posuzovat jakoukoli otázku týkající se 
rozvoje transevropských 
telekomunikačních sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisi je nápomocna odborná skupina 
složená ze zástupce každého státu pro 
monitorování realizace těchto hlavních 
směrů, pomoc v plánování prostřednictvím 
vnitrostátních strategií pro 
vysokorychlostní internet a mapování 
infrastruktur a pro výměnu informací. 
Odborná skupina může rovněž posuzovat 
jakoukoli otázku týkající se rozvoje 
transevropských telekomunikačních sítí.

2. Komisi je nápomocna odborná skupina, 
jak je stanoveno v čl. 7 písm. a), složená 
ze zástupce každého státu pro 
monitorování realizace těchto hlavních 
směrů, pomoc v plánování prostřednictvím 
vnitrostátních strategií pro 
vysokorychlostní internet a mapování 
infrastruktur a pro výměnu informací. 
Odborná skupina může rovněž posuzovat 
jakoukoli otázku týkající se rozvoje 
transevropských telekomunikačních sítí.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 191
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V souvislosti s hodnocením v polovině 
období a hodnocením ex post nařízení 
XXX o nástroji pro propojení Evropy a po 
konzultaci s odbornou skupinou Komise 
uveřejní zprávu o pokroku v provádění 
těchto hlavních směrů. Uvedená zpráva 
bude předložena Evropskému parlamentu, 
Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

3. V souvislosti s hodnocením v polovině 
období a hodnocením ex post nařízení 
XXX o nástroji pro propojení Evropy a po 
konzultaci s komunikačním výborem
Komise uveřejní zprávu o pokroku 
v provádění těchto hlavních směrů. 
Uvedená zpráva bude předložena 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Tato zpráva obsahuje hodnocení:
a) pokroku dosaženého v oblasti rozvoje 
a výstavby projektů společného zájmu 
vybraných a jejich uvádění do provozu, 
případně zpoždění v provádění a dalších 
obtíží;
b) finančních prostředků, které Unie 
vyčlení a uhradí na projekty společného 
zájmu v souladu s ustanoveními nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
xxxx/2012 o nástroji pro propojení Evropy 
v porovnání s celkovou hodnotou 
financovaných projektů společného 
zájmu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 193
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise v těchto zprávách rovněž 
vyhodnotí, zda oblast působnosti projektů 
společného zájmu nadále odráží politické
priority, technologický rozvoj nebo situaci 
na příslušných trzích. Tyto zprávy u 
velkých projektů zahrnují analýzu vlivu 
na životní prostředí s přihlédnutím k 
potřebě přizpůsobení se změně klimatu a 
snížení jejího dopadu a k odolnosti vůči 
živelným pohromám. Takové přezkoumání 
lze uskutečnit rovněž kdykoli jindy, 
považuje-li se to za vhodné.

4. Komise v těchto zprávách rovněž 
vyhodnotí, zda oblast působnosti projektů 
společného zájmu nadále odráží priority 
Unie, technologický rozvoj nebo situaci na 
příslušných trzích. Tyto zprávy u velkých 
projektů zahrnují analýzu vlivu na životní 
prostředí s přihlédnutím k potřebě 
přizpůsobení se změně klimatu a snížení 
jejího dopadu a k odolnosti vůči živelným 
pohromám. Takové přezkoumání lze 
uskutečnit rovněž kdykoli jindy, považuje-
li se to za vhodné.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
András Gyürk

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise zřídí platformu 
transparentnosti infrastruktury, která 
bude snadno přístupná široké veřejnosti. 
Platforma obsahuje následující 
informace:
a) obecné, pravidelně aktualizované 
informace o každém projektu společného 
zájmu včetně informací o postižených 
oblastech;
b) prováděcí plán každého projektu 
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společného zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Skupina odborníků

1. Podle tohoto nařízení bude zřízena 
skupina odborníků, která bude k dispozici 
Komisi a Evropské investiční bance při 
hodnocení projektů.
2. Skupina odborníků se bude skládat z 
členů komunikačního výboru společně s 
nezávislými odborníky jmenovanými 
Komisí v souladu s postupem stanoveným 
v článku 8 tohoto nařízení.
3. Skupina odborníků se zapojuje do 
strukturované spolupráce se subjekty 
zainteresované v oblasti plánování, 
rozvoje a řízení telekomunikačních sítí a 
služeb, jako jsou mimo jiné místní 
regionální úřady, vnitrostátní regulační 
orgány a Sdružení evropských 
regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací, poskytovatelé 
přístupu internetu, administrátoři 
veřejných sítí a výrobců náhradních dílů.
4. Komise a EIB budou věnovat zvláštní 
pozornost připomínkám skupiny 
odborníků a veřejně odůvodní jakékoli 
případy, u nichž nebyly tyto připomínky 
splněny.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 196
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 6 je 
Komisi svěřena na dobu neurčitou ode 
dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 6 je 
Komisi svěřena na dobu pěti let ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost.
Komise vypracuje zprávu 
o přenesení pravomoci 
nejpozději devět měsíců před 
koncem tohoto pětiletého 
období. Přenesení pravomocí 
se automaticky prodlužuje o 
stejně dlouhá období, pokud 
Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví proti tomuto 
prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před 
koncem každého z těchto 
období.

Or. ro

Pozměňovací návrh 197
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 5 odst. 6 vstoupí v platnost pouze tehdy, 
pokud Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od 
oznámení aktu Evropskému parlamentu a 
Radě námitky, nebo pokud Evropský 
parlament a Rada před uplynutím této lhůty 
Komisi informují, že námitky nevysloví. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 5 odst. 6 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 4 
měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský parlament 
i Rada před uplynutím této lhůty informují 
Komisi, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.
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Or. en

Pozměňovací návrh 198
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem projektu společného zájmu je 
odstranit problematická místa, která brání 
dokončení jednotného trhu, tj. zajistit 
napojení na síť a přístup k infrastruktuře 
digitálních služeb, včetně přeshraničního 
napojení a přístupu.

Cílem projektu společného zájmu je 
odstranit problematická místa, která brání 
dokončení jednotného trhu, tj. zajistit 
napojení na síť a přístup k infrastruktuře 
digitálních služeb, včetně přeshraničního 
napojení a přístupu. Mají rovněž za cíl 
zajistit dodržování zásady rovných 
příležitostí pro všechny občany, která 
zajišťuje přístup k infrastrukturám 
digitálních služeb za přiměřenou cenu 
kdekoli v EU:

Or. fr

Pozměňovací návrh 199
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem projektu společného zájmu je 
odstranit problematická místa, která brání 
dokončení jednotného trhu, tj. zajistit 
napojení na síť a přístup k infrastruktuře 
digitálních služeb, včetně přeshraničního 
napojení a přístupu.

Cílem projektu společného zájmu je 
odstranit problematická místa, která brání 
dokončení jednotného trhu, tj. zajistit 
napojení na síť a přístup k infrastruktuře 
digitálních služeb, včetně přeshraničního 
napojení a přístupu, a proto stimulovat 
poptávku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 200
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zavedení a rozšíření transevropských 
telekomunikačních sítí (širokopásmové sítě 
a infrastruktury digitálních služeb) přispěje 
k podpoře hospodářského růstu, vytváření 
pracovních míst a dosažení pulsujícího 
jednotného digitálního trhu. Jejich 
zavedení poskytne zejména rychlejší 
přístup k internetu, povede ke zlepšením 
umožněným informačními technologiemi 
v každodenním životě občanů, včetně dětí 
a mladých lidí, podniků a států, zvýší 
interoperabilitu a usnadní soulad nebo 
konvergenci s obecně dohodnutými 
normami.

Zavedení a rozšíření transevropských 
telekomunikačních sítí (širokopásmové sítě 
a infrastruktury digitálních služeb) přispěje 
k podpoře hospodářského růstu, vytváření 
pracovních míst a dosažení pulsujícího 
jednotného digitálního trhu. Jejich 
zavedení poskytne zejména rychlejší 
přístup k internetu, povede ke zlepšením 
umožněným informačními technologiemi 
v každodenním životě občanů, včetně dětí 
a mladých lidí, starších osob a osob se 
zdravotním postižením, podniků a vlád, 
včetně vzdělávacích institucí na všech 
úrovních vzdělávání, zvýší interoperabilitu 
a usnadní soulad nebo konvergenci 
s obecně dohodnutými normami.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zavedení a rozšíření transevropských 
telekomunikačních sítí (širokopásmové sítě 
a infrastruktury digitálních služeb) přispěje 
k podpoře hospodářského růstu, vytváření 
pracovních míst a dosažení pulsujícího 
jednotného digitálního trhu. Jejich 
zavedení poskytne zejména rychlejší 
přístup k internetu, povede ke zlepšením 
umožněným informačními technologiemi 
v každodenním životě občanů, včetně dětí 
a mladých lidí, podniků a států, zvýší 

Zavedení a rozšíření transevropských 
telekomunikačních sítí (širokopásmové sítě 
a infrastruktury digitálních služeb) přispěje 
k podpoře hospodářského růstu, vytváření 
pracovních míst, prosazování nových 
investic a dosažení pulsujícího jednotného 
digitálního trhu. Jejich zavedení poskytne 
zejména rychlejší přístup k internetu, 
povede ke zlepšením umožněným 
informačními technologiemi 
v každodenním životě občanů, včetně dětí 
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interoperabilitu a usnadní soulad nebo 
konvergenci s obecně dohodnutými 
normami.

a mladých lidí, podniků a států, zvýší 
interoperabilitu a usnadní soulad nebo 
konvergenci s obecně dohodnutými 
normami.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zavedení a rozšíření transevropských 
telekomunikačních sítí (širokopásmové sítě 
a infrastruktury digitálních služeb) přispěje 
k podpoře hospodářského růstu, vytváření 
pracovních míst a dosažení pulsujícího 
jednotného digitálního trhu. Jejich 
zavedení poskytne zejména rychlejší 
přístup k internetu, povede ke zlepšením 
umožněným informačními technologiemi 
v každodenním životě občanů, včetně dětí 
a mladých lidí, podniků a států, zvýší 
interoperabilitu a usnadní soulad nebo 
konvergenci s obecně dohodnutými 
normami.

Zavedení a rozšíření transevropských 
telekomunikačních sítí (širokopásmové sítě 
a infrastruktury digitálních služeb) přispěje 
k podpoře hospodářského růstu, vytváření 
pracovních míst a dosažení pulsujícího 
jednotného digitálního trhu. Jejich 
zavedení poskytne zejména rychlejší 
přístup k internetu, povede ke zlepšením 
umožněným informačními technologiemi 
v každodenním životě občanů, včetně dětí 
a mladých lidí, podniků, univerzit a států, 
zvýší interoperabilitu a usnadní soulad 
nebo konvergenci s obecně dohodnutými 
normami.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 1 – psím. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Inovační řízení, mapování a služby. 
Případná opatření technické pomoci 
k zavádění a řízení zahrnují plánování 
projektů a investicí a studie proveditelnosti 

a) Inovační řízení, mapování a služby. 
Případná opatření technické pomoci 
k zavádění a řízení zahrnují plánování 
projektů a investicí a studie proveditelnosti 
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na podporu investičních opatření a 
finančních nástrojů. Mapování 
celoevropské infrastruktury 
širokopásmových sítí bude rozvíjet 
průběžný podrobný fyzický průzkum a 
dokumentování příslušných lokalit, 
analýzu omezování vlastnických práv 
třetích osob, posouzení možnosti 
modernizace existujících zařízení atd. Mělo 
by dodržovat zásady směrnice 2007/2/ES 
(směrnice INSPIRE) a příslušných 
normalizačních činností. Opatření 
technické pomoci mohou podpořit také 
opakované úspěšné investice a modely 
zavádění.

na podporu investičních opatření a 
finančních nástrojů. Mapování 
celoevropské infrastruktury 
širokopásmových sítí, společně s 
plánováním stávajících či plánovaných 
infrastruktur včetně oblasti dopravy a 
energetiky, bude rozvíjet průběžný 
podrobný fyzický průzkum a 
dokumentování příslušných lokalit, 
analýzu omezování vlastnických práv 
třetích osob, posouzení možnosti 
modernizace existujících zařízení atd. 
Postup může být založen na čl. 12.4. 
směrnice 2002/21/ES (o společném 
předpisovém rámci pro sítě a služby 
elektronických komunikací) a mělo by 
dodržovat zásady směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 
14. března 2007 o zřízení Infrastruktury 
pro prostorové informace v Evropském 
společenství (směrnice INSPIRE) a 
příslušných normalizačních činností. 
Opatření technické pomoci mohou 
podpořit také opakované úspěšné investice 
a modely zavádění.

Or. fr

Pozměňovací návrh 204
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 1 – psím. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Inovační řízení, mapování a služby. 
Případná opatření technické pomoci 
k zavádění a řízení zahrnují plánování 
projektů a investicí a studie proveditelnosti 
na podporu investičních opatření a 
finančních nástrojů. Mapování 
celoevropské infrastruktury 
širokopásmových sítí bude rozvíjet 
průběžný podrobný fyzický průzkum a 
dokumentování příslušných lokalit, 

a) Inovační řízení, mapování a služby. 
Případná opatření technické pomoci 
k zavádění a řízení zahrnují plánování 
projektů a investicí a studie proveditelnosti 
na podporu investičních opatření a 
finančních nástrojů. Mapování 
celoevropské infrastruktury 
širokopásmových sítí, společně s 
plánováním stávajících či plánovaných 
infrastruktur včetně oblasti dopravy a 
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analýzu omezování vlastnických práv 
třetích osob, posouzení možnosti 
modernizace existujících zařízení atd. Mělo 
by dodržovat zásady směrnice 2007/2/ES 
(směrnice INSPIRE) a příslušných 
normalizačních činností. Opatření 
technické pomoci mohou podpořit také 
opakované úspěšné investice a modely 
zavádění.

energetiky, bude rozvíjet průběžný 
podrobný fyzický průzkum a 
dokumentování příslušných lokalit, 
analýzu omezování vlastnických práv 
třetích osob, posouzení možnosti 
modernizace existujících zařízení atd. Mělo 
by dodržovat zásady směrnice 2007/2/ES 
(směrnice INSPIRE) a příslušných 
normalizačních činností. Opatření 
technické pomoci mohou podpořit také 
opakované úspěšné investice a modely 
zavádění Opatření technické pomoci 
mohou podpořit také opakované úspěšné 
investice a modely zavádění.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Amelia Andersdotter, Claude Turmes

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 1 – psím. a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření mohou zahrnovat i odolnost 
vůči klimatu s cílem posoudit rizika 
související s klimatem a zajistit odolnost 
infrastruktury vůči živelným pohromám v 
souladu s příslušnými požadavky 
stanovenými v právních předpisech EU 
nebo ve vnitrostátních právních předpisech.

Tato opatření by měla zahrnovat i odolnost 
vůči klimatu s cílem posoudit rizika 
související s klimatem a zajistit odolnost 
infrastruktury vůči živelným pohromám v 
souladu s příslušnými požadavky 
stanovenými v právních předpisech EU 
nebo ve vnitrostátních právních předpisech.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 1 – odst. 1 – psím. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Podpůrná opatření a jiná opatření 
technické pomoci. Tato opatření jsou 
nezbytná pro přípravu nebo podporu 

b) Podpůrná opatření a jiná opatření 
technické pomoci. Tato opatření jsou 
nezbytná pro přípravu nebo podporu 
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provádění projektů společného zájmu nebo 
urychlení jejich zavedení. V oblasti 
digitálních služeb podpůrná opatření také 
stimulují a podporují používání nových 
infrastruktur digitálních služeb, které 
mohou být nezbytné nebo účelné na 
základě rozvoje technologií, změn 
na odpovídajících trzích nebo nových 
politických priorit.

provádění projektů společného zájmu nebo 
urychlení jejich zavedení. Mohou 
zahrnovat technické a finanční 
inženýrskou pomoc, která umožňuje 
přípravu projektů společných zájmů s 
cílem získat financování na trhu nebo 
podle nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. xxxx/2012 o zřízení nástroje 
pro propojení Evropy; V oblasti 
digitálních služeb podpůrná opatření také 
stimulují a podporují používání nových 
infrastruktur digitálních služeb, které 
mohou být nezbytné nebo účelné na 
základě rozvoje technologií, změn 
na odpovídajících trzích nebo nových 
politických priorit.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl zajistit, aby Komise věnovala dostatečné zdroje na 
správní pomoc a podporu prostřednictvím finančního inženýrství pro členské státy s cílem 
usnadnit zavádění tohoto nového mechanismu.

Pozměňovací návrh 207
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Investice do širokopásmové infrastruktury 
vynakládali převážně soukromí investoři 
a očekává se, že tomu tak bude i nadále. 
Dosažení cílů Digitální agendy si však 
vyžádá investice v oblastech, kde to nemá 
jasné ekonomické odůvodnění nebo kde se 
atraktivita pro podnikatele možná bude 
muset během lhůty stanovené k dosažení 
cílů zvýšit. Na základě pravděpodobných 
investic lze charakterizovat tyto tři typy 
oblastí:

Investice do širokopásmové infrastruktury 
vynakládali převážně soukromí investoři 
a očekává se, že tomu tak bude i nadále. 
Finanční podpora Unii by se měla 
zaměřovat na oblasti, v nichž by obchodní 
iniciativy jinak neuspokojovaly stávající či 
očekávanou poptávku s cílem pomoci 
dosáhnout cílů digitální agendy. Na 
základě pravděpodobných investic lze 
charakterizovat tyto tři typy oblastí:

Or. en
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Pozměňovací návrh 208
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Investice do širokopásmové infrastruktury 
vynakládali převážně soukromí investoři 
a očekává se, že tomu tak bude i nadále. 
Dosažení cílů Digitální agendy si však 
vyžádá investice v oblastech, kde to nemá 
jasné ekonomické odůvodnění nebo kde se 
atraktivita pro podnikatele možná bude 
muset během lhůty stanovené k dosažení 
cílů zvýšit. Na základě pravděpodobných 
investic lze charakterizovat tyto tři typy 
oblastí:

Investice do širokopásmové infrastruktury 
vynakládali převážně soukromí investoři 
a očekává se, že tomu tak bude i nadále. 
Dosažení cílů Digitální agendy si však 
vyžádá investice v oblastech, kde to nemá 
jasné ekonomické odůvodnění nebo kde se 
atraktivita pro podnikatele možná bude 
muset během lhůty stanovené k dosažení 
cílů zvýšit. Na základě pravděpodobných 
investic lze charakterizovat tyto typy 
oblastí a zároveň mít na zřeteli, že 
podpora plánovanému zavádění musí být 
konec konců určována relevantní 
zeměpisnou situací:

Or. fr

Pozměňovací návrh 209
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Investice do širokopásmové infrastruktury 
vynakládali převážně soukromí investoři 
a očekává se, že tomu tak bude i nadále. 
Dosažení cílů Digitální agendy si však 
vyžádá investice v oblastech, kde to nemá 
jasné ekonomické odůvodnění nebo kde se 
atraktivita pro podnikatele možná bude 
muset během lhůty stanovené k dosažení 
cílů zvýšit. Na základě pravděpodobných 
investic lze charakterizovat tyto tři typy 
oblastí:

Investice do širokopásmové infrastruktury 
vynakládali převážně soukromí investoři 
a očekává se, že tomu tak bude i nadále. 
Dosažení cílů Digitální agendy si však 
vyžádá investice v oblastech, kde to nemá 
jasné ekonomické odůvodnění, kde se 
atraktivita pro podnikatele možná bude 
muset během lhůty stanovené k dosažení 
cílů zvýšit nebo tam, kde dochází k 
selhání trhu. Na základě pravděpodobných 
investic lze charakterizovat tyto tři typy 



AM\909449CS.doc 95/136 PE494.476v01-00

CS

oblastí:

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Investice do širokopásmové infrastruktury 
vynakládali převážně soukromí investoři 
a očekává se, že tomu tak bude i nadále. 
Dosažení cílů Digitální agendy si však 
vyžádá investice v oblastech, kde to nemá 
jasné ekonomické odůvodnění nebo kde se 
atraktivita pro podnikatele možná bude 
muset během lhůty stanovené k dosažení 
cílů zvýšit. Na základě pravděpodobných 
investic lze charakterizovat tyto tři typy 
oblastí:

Investice do širokopásmové infrastruktury 
od liberalizace telekomunikačního trhu
vynakládali převážně soukromí investoři 
a očekává se, že tomu tak bude i nadále. 
Dosažení cílů Digitální agendy si však 
vyžádá investice v oblastech, kde to nemá 
jasné ekonomické odůvodnění nebo kde se 
atraktivita pro podnikatele možná bude 
muset během lhůty stanovené k dosažení 
cílů zvýšit. Na základě pravděpodobných 
investic lze charakterizovat tyto tři typy 
oblastí:

Or. fr

Pozměňovací návrh 211
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Investice do širokopásmové infrastruktury 
vynakládali převážně soukromí investoři 
a očekává se, že tomu tak bude i nadále. 
Dosažení cílů Digitální agendy si však 
vyžádá investice v oblastech, kde to nemá 
jasné ekonomické odůvodnění nebo kde se 
atraktivita pro podnikatele možná bude 
muset během lhůty stanovené k dosažení 
cílů zvýšit. Na základě pravděpodobných 

Investice do širokopásmové infrastruktury 
vynakládali převážně soukromí investoři 
a očekává se, že tomu tak bude i nadále. 
Dosažení cílů Digitální agendy si však 
možná vyžádá investice v oblastech, kde to 
nemá jasné ekonomické odůvodnění nebo 
kde se atraktivita pro podnikatele možná 
bude muset během lhůty stanovené k 
dosažení cílů zvýšit. Na základě 
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investic lze charakterizovat tyto tři typy 
oblastí:

pravděpodobných investic lze 
charakterizovat tyto tři typy oblastí:

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Venkovské oblasti a oblasti s malou 
hustotou obyvatelstva jsou obvykle 
pokryty spojením o malé rychlosti a 
v některých případech dokonce nejsou 
spojením pokryty vůbec. Není 
pravděpodobné, že ekonomický význam 
investic bude reálný a že evropských cílů 
bude do roku 2020 dosaženo. Investice 
v těchto oblastech si vyžadují větší 
finanční podporu poskytovanou z grantů 
případně v kombinaci s finančními nástroji.
Tyto oblasti budou zahrnovat odlehlé a 
řídce obydlené oblasti, kde jsou buď velmi 
vysoké investiční náklady, nebo nízký 
příjem. Podpora z nástroje pro propojení 
Evropy v těchto oblastech pravděpodobně 
doplní dostupné fondy soudržnosti nebo 
fondy na rozvoj venkova a jinou přímou 
veřejnou podporu.

Venkovské oblasti a oblasti s malou 
hustotou obyvatelstva jsou obvykle 
pokryty spojením o malé rychlosti a 
v některých případech dokonce nejsou 
spojením pokryty vůbec. Tyto oblasti 
budou zahrnovat odlehlé a řídce obydlené 
oblasti, kde jsou buď velmi vysoké 
investiční náklady, nebo nízký příjem.
Není pravděpodobné, že ekonomický 
význam investic bude reálný a že 
evropských cílů bude do roku 2020 
dosaženo. Investice v těchto oblastech si 
vyžadují větší finanční podporu 
poskytovanou z grantů z fondu soudržnosti 
nebo venkovského rozvoje v kombinaci 
s finančními nástroji v rámci nástroje pro 
propojení Evropy.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Venkovské oblasti a oblasti s malou Venkovské oblasti, oblasti s malou 
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hustotou obyvatelstva jsou obvykle 
pokryty spojením o malé rychlosti a 
v některých případech dokonce nejsou 
spojením pokryty vůbec. Není 
pravděpodobné, že ekonomický význam 
investic bude reálný a že evropských cílů 
bude do roku 2020 dosaženo. Investice 
v těchto oblastech si vyžadují větší 
finanční podporu poskytovanou z grantů 
případně v kombinaci s finančními nástroji. 
Tyto oblasti budou zahrnovat odlehlé a 
řídce obydlené oblasti, kde jsou buď velmi 
vysoké investiční náklady, nebo nízký 
příjem. Podpora z nástroje pro propojení 
Evropy v těchto oblastech pravděpodobně 
doplní dostupné fondy soudržnosti nebo 
fondy na rozvoj venkova a jinou přímou 
veřejnou podporu.

hustotou obyvatelstva a regiony, které trpí 
vážnými či trvalými přírodními nebo 
demografickými nedostatky, jako např. v 
nejsevernějších regionech s velmi malou 
hustotou obyvatelstva a ostrovních, 
přeshraničních a hornatých regionů, jsou 
obvykle pokryty spojením o malé rychlosti 
a v některých případech dokonce nejsou 
spojením pokryty vůbec Není 
pravděpodobné, že ekonomický význam 
investic bude reálný a že evropských cílů 
bude do roku 2020 dosaženo. Investice 
v těchto oblastech si vyžadují větší 
finanční podporu poskytovanou z grantů 
případně v kombinaci s finančními nástroji. 
Tyto oblasti budou zahrnovat odlehlé a 
řídce obydlené oblasti, kde jsou buď velmi 
vysoké investiční náklady, nebo nízký 
příjem. Podpora z nástroje pro propojení 
Evropy v těchto oblastech pravděpodobně 
doplní dostupné fondy soudržnosti nebo 
fondy na rozvoj venkova a jinou přímou 
veřejnou podporu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 214
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Venkovské oblasti a oblasti s malou 
hustotou obyvatelstva jsou obvykle 
pokryty spojením o malé rychlosti a 
v některých případech dokonce nejsou 
spojením pokryty vůbec. Není 
pravděpodobné, že ekonomický význam 
investic bude reálný a že evropských cílů 
bude do roku 2020 dosaženo. Investice 
v těchto oblastech si vyžadují větší 
finanční podporu poskytovanou z grantů 
případně v kombinaci s finančními nástroji. 
Tyto oblasti budou zahrnovat odlehlé a 

Venkovské oblasti a oblasti s malou 
hustotou obyvatelstva jsou obvykle 
pokryty spojením o malé či střední
rychlosti a v některých případech dokonce 
nejsou spojením pokryty vůbec. Není 
pravděpodobné, že ekonomický význam 
investic bude reálný a že evropských cílů 
bude do roku 2020 dosaženo. Investice 
v těchto oblastech si vyžadují větší 
finanční podporu poskytovanou z grantů 
případně v kombinaci s finančními nástroji. 
Tyto oblasti budou zahrnovat venkovské,
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řídce obydlené oblasti, kde jsou buď velmi 
vysoké investiční náklady, nebo nízký 
příjem. Podpora z nástroje pro propojení 
Evropy v těchto oblastech pravděpodobně 
doplní dostupné fondy soudržnosti nebo 
fondy na rozvoj venkova a jinou přímou 
veřejnou podporu.

odlehlé a řídce obydlené oblasti, kde jsou 
buď velmi vysoké investiční náklady, nebo
nízký příjem. Podpora z nástroje pro 
propojení Evropy v těchto oblastech 
pravděpodobně doplní dostupné fondy 
soudržnosti nebo fondy na rozvoj venkova 
a jinou přímou veřejnou podporu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 215
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Venkovské oblasti a oblasti s malou 
hustotou obyvatelstva jsou obvykle 
pokryty spojením o malé rychlosti a 
v některých případech dokonce nejsou 
spojením pokryty vůbec. Není 
pravděpodobné, že ekonomický význam 
investic bude reálný a že evropských cílů 
bude do roku 2020 dosaženo. Investice 
v těchto oblastech si vyžadují větší 
finanční podporu poskytovanou z grantů 
případně v kombinaci s finančními nástroji. 
Tyto oblasti budou zahrnovat odlehlé a 
řídce obydlené oblasti, kde jsou buď velmi 
vysoké investiční náklady, nebo nízký 
příjem. Podpora z nástroje pro propojení 
Evropy v těchto oblastech pravděpodobně 
doplní dostupné fondy soudržnosti nebo 
fondy na rozvoj venkova a jinou přímou 
veřejnou podporu.

Venkovské oblasti a oblasti s malou 
hustotou obyvatelstva, zejména ostrovní a 
hornaté oblasti, jsou obvykle pokryty 
spojením o malé rychlosti a v některých 
případech dokonce nejsou spojením 
pokryty vůbec. Není pravděpodobné, že 
ekonomický význam investic bude reálný a 
že evropských cílů bude do roku 2020 
dosaženo. Investice v těchto oblastech si 
vyžadují větší finanční podporu 
poskytovanou z grantů případně 
v kombinaci s finančními nástroji. Tyto 
oblasti budou zahrnovat odlehlé a řídce 
obydlené oblasti, kde jsou buď velmi 
vysoké investiční náklady, nebo nízký 
příjem. Podpora z nástroje pro propojení 
Evropy v těchto oblastech pravděpodobně 
doplní dostupné fondy soudržnosti nebo 
fondy na rozvoj venkova a jinou přímou 
veřejnou podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Jean-Pierre Audy
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Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hustě obydlené / městské oblasti –
s výjimkou některých regionů, kde jsou 
nízké příjmy – jsou obvykle dobře pokryty 
spojeními o střední až vysoké rychlosti, 
které jsou často zajišťovány konkurenčními 
nabídkami kabelových a 
telekomunikačních operátorů. Ale 
z důvodu této relativně uspokojivé situace 
jsou tržní pobídky na investice do sítí o 
velmi vysokých rychlostech, např. 
připojení domácností pomocí optických 
vláken, omezeny. Lze rovněž předpokládat 
finanční podporu investicí v městských 
oblastech s velkou hustotou obyvatelstva 
nepřitahujících dostatečné investice 
nehledě na přínosy, které by vytvářely pro 
společnost, pokud to bude plně v souladu 
s články 101, 102 a 106 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a případně také 
s pokyny Společenství k použití pravidel 
státní podpory ve vztahu k rychlému 
zavádění širokopásmových sítí.

Hustě obydlené / městské oblasti –
s výjimkou některých regionů, kde jsou 
nízké příjmy – jsou obvykle dobře pokryty 
spojeními o střední až vysoké rychlosti, 
které jsou často zajišťovány konkurenčními 
nabídkami kabelových a 
telekomunikačních operátorů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 217
András Gyürk

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hustě obydlené / městské oblasti –
s výjimkou některých regionů, kde jsou 
nízké příjmy – jsou obvykle dobře pokryty 
spojeními o střední až vysoké rychlosti, 
které jsou často zajišťovány konkurenčními 
nabídkami kabelových a 
telekomunikačních operátorů. Ale 
z důvodu této relativně uspokojivé situace 

Hustě obydlené / městské oblasti –
s výjimkou některých regionů, kde jsou 
nízké příjmy – jsou obvykle dobře pokryty 
spojeními o střední až vysoké rychlosti, 
které jsou často zajišťovány konkurenčními 
nabídkami kabelových a 
telekomunikačních operátorů.
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jsou tržní pobídky na investice do sítí o 
velmi vysokých rychlostech, např. 
připojení domácností pomocí optických 
vláken, omezeny. Lze rovněž předpokládat 
finanční podporu investicí v městských 
oblastech s velkou hustotou obyvatelstva 
nepřitahujících dostatečné investice 
nehledě na přínosy, které by vytvářely pro 
společnost, pokud to bude plně v souladu 
s články 101, 102 a 106 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a případně také 
s pokyny Společenství k použití pravidel 
státní podpory ve vztahu k rychlému 
zavádění širokopásmových sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hustě obydlené / městské oblasti –
s výjimkou některých regionů, kde jsou 
nízké příjmy – jsou obvykle dobře pokryty 
spojeními o střední až vysoké rychlosti, 
které jsou často zajišťovány konkurenčními 
nabídkami kabelových a 
telekomunikačních operátorů. Ale 
z důvodu této relativně uspokojivé situace 
jsou tržní pobídky na investice do sítí o 
velmi vysokých rychlostech, např. 
připojení domácností pomocí optických 
vláken, omezeny. Lze rovněž předpokládat 
finanční podporu investicí v městských 
oblastech s velkou hustotou obyvatelstva 
nepřitahujících dostatečné investice 
nehledě na přínosy, které by vytvářely pro 
společnost, pokud to bude plně v souladu 
s články 101, 102 a 106 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a případně také s 
pokyny Společenství k použití pravidel 
státní podpory ve vztahu k rychlému 

Hustě obydlené / městské oblasti –
s výjimkou některých regionů, kde jsou 
nízké příjmy – jsou obvykle dobře pokryty 
spojeními o střední až vysoké rychlosti, 
které jsou často zajišťovány konkurenčními 
nabídkami kabelových a 
telekomunikačních operátorů. Ale 
z důvodu této relativně uspokojivé situace 
jsou tržní pobídky na investice do sítí o 
velmi vysokých rychlostech, např. 
připojení domácností pomocí optických 
vláken, omezeny. V několika případech 
byly zavedeny veřejně vlastněné 
velkoměstské sítě optických vláken, které 
jsou velmi málo používány a nepřístupné 
soukromému podnikání. Lze rovněž 
předpokládat finanční podporu investicí 
v městských oblastech s velkou hustotou 
obyvatelstva nepřitahujících dostatečné 
investice nehledě na přínosy, které by 
vytvářely pro společnost, pokud to bude 
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zavádění širokopásmových sítí. plně v souladu s články 101, 102 a 106 
Smlouvy o fungování Evropské unie a 
případně také s pokyny Společenství k 
použití pravidel státní podpory ve vztahu k 
rychlému zavádění širokopásmových sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hustě obydlené / městské oblasti –
s výjimkou některých regionů, kde jsou 
nízké příjmy – jsou obvykle dobře pokryty 
spojeními o střední až vysoké rychlosti, 
které jsou často zajišťovány konkurenčními 
nabídkami kabelových a 
telekomunikačních operátorů. Ale 
z důvodu této relativně uspokojivé situace 
jsou tržní pobídky na investice do sítí o 
velmi vysokých rychlostech, např. 
připojení domácností pomocí optických 
vláken, omezeny. Lze rovněž předpokládat 
finanční podporu investicí v městských 
oblastech s velkou hustotou obyvatelstva 
nepřitahujících dostatečné investice 
nehledě na přínosy, které by vytvářely pro 
společnost, pokud to bude plně v souladu 
s články 101, 102 a 106 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a případně také s 
pokyny Společenství k použití pravidel 
státní podpory ve vztahu k rychlému 
zavádění širokopásmových sítí.

Hustě obydlené / městské oblasti –
s výjimkou některých regionů, kde jsou 
nízké příjmy – jsou obvykle dobře pokryty 
spojeními o střední až vysoké rychlosti, 
které jsou často zajišťovány konkurenčními 
nabídkami kabelových a 
telekomunikačních operátorů. Ale 
z důvodu této relativně uspokojivé situace 
jsou tržní pobídky na investice do sítí o 
velmi vysokých rychlostech, např. 
připojení domácností pomocí optických 
vláken, omezeny. Lze rovněž předpokládat 
finanční podporu investicí v městských 
oblastech s velkou hustotou obyvatelstva 
nepřitahujících dostatečné investice 
nehledě na přínosy, které by vytvářely pro 
společnost, pokud to bude plně v souladu 
s články 101, 102 a 106 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, nemělo by to 
vést k narušování trhu a vytěsňování 
soukromých investorů a případně také s 
pokyny Společenství k použití pravidel 
státní podpory ve vztahu k rychlému 
zavádění širokopásmových sítí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 220
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hustě obydlené / městské oblasti –
s výjimkou některých regionů, kde jsou 
nízké příjmy – jsou obvykle dobře pokryty 
spojeními o střední až vysoké rychlosti, 
které jsou často zajišťovány konkurenčními 
nabídkami kabelových a 
telekomunikačních operátorů. Ale 
z důvodu této relativně uspokojivé situace 
jsou tržní pobídky na investice do sítí o 
velmi vysokých rychlostech, např.
připojení domácností pomocí optických 
vláken, omezeny. Lze rovněž předpokládat 
finanční podporu investicí v městských 
oblastech s velkou hustotou obyvatelstva 
nepřitahujících dostatečné investice 
nehledě na přínosy, které by vytvářely pro 
společnost, pokud to bude plně v souladu 
s články 101, 102 a 106 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a případně také s 
pokyny Společenství k použití pravidel 
státní podpory ve vztahu k rychlému 
zavádění širokopásmových sítí.

Hustě obydlené / městské oblasti –
s výjimkou některých regionů, kde jsou 
nízké příjmy – jsou obvykle dobře pokryty 
spojeními o střední až vysoké rychlosti, 
které jsou často zajišťovány konkurenčními 
nabídkami kabelových a 
telekomunikačních operátorů. Ale 
z důvodu této relativně uspokojivé situace 
jsou tržní pobídky na investice do sítí o 
velmi vysokých rychlostech, např. 
připojení domácností pomocí optických 
vláken, omezeny. Použití finančních 
nástrojů lze rovněž předpokládat u 
investicí v městských oblastech s velkou 
hustotou obyvatelstva nepřitahujících 
dostatečné investice nehledě na přínosy, 
které by vytvářely pro společnost, pokud to 
bude plně v souladu s články 101, 102 a 
106 Smlouvy o fungování Evropské unie a 
případně také s pokyny Společenství k 
použití pravidel státní podpory ve vztahu k 
rychlému zavádění širokopásmových sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hustě obydlené / městské oblasti –
s výjimkou některých regionů, kde jsou 
nízké příjmy – jsou obvykle dobře pokryty 
spojeními o střední až vysoké rychlosti, 
které jsou často zajišťovány konkurenčními 

Hustě obydlené / městské oblasti –
s výjimkou některých regionů, kde jsou 
nízké příjmy – jsou obvykle dobře pokryty 
spojeními o střední až vysoké rychlosti, 
které jsou často zajišťovány konkurenčními 
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nabídkami kabelových a 
telekomunikačních operátorů. Ale 
z důvodu této relativně uspokojivé situace 
jsou tržní pobídky na investice do sítí o 
velmi vysokých rychlostech, např. 
připojení domácností pomocí optických 
vláken, omezeny. Lze rovněž předpokládat 
finanční podporu investicí v městských 
oblastech s velkou hustotou obyvatelstva 
nepřitahujících dostatečné investice 
nehledě na přínosy, které by vytvářely pro 
společnost, pokud to bude plně v souladu 
s články 101, 102 a 106 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a případně také s 
pokyny Společenství k použití pravidel 
státní podpory ve vztahu k rychlému 
zavádění širokopásmových sítí.

nabídkami kabelových a 
telekomunikačních operátorů. Ale 
z důvodu této relativně uspokojivé situace 
jsou tržní pobídky na investice do sítí o 
velmi vysokých rychlostech, např. 
připojení domácností pomocí optických 
vláken, omezeny. Lze rovněž předpokládat 
finanční podporu investicí v městských 
oblastech s velkou hustotou obyvatelstva 
nepřitahujících dostatečné investice 
nehledě na přínosy, které by vytvářely pro 
společnost, pokud to bude plně v souladu 
s články 101, 102 a 106 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a případně také s 
pokyny Společenství k použití pravidel 
státní podpory ve vztahu k rychlému 
zavádění otevřených širokopásmových sítí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 222
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 2 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V méně rozvinutých regionech by podpora 
pro zavádění širokopásmových sítí měla 
být poskytována především 
prostřednictvím nástrojů strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti. Granty a/nebo
finanční nástroje z nástroje pro propojení 
Evropy mohou v případě potřeby tuto 
podporu doplnit, aby bylo dosaženo cílů 
tohoto nařízení. Dosažení součinnosti 
mezi opatřeními nástroje pro propojení 
Evropy v těchto regionech a podpora ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
mohou být posíleny využitím vhodného 
mechanismu koordinace.

V méně rozvinutých regionech by podpora 
pro zavádění širokopásmových sítí měla 
být poskytována především 
prostřednictvím nástrojů strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti. Měly by být 
doplněny finančními nástroji z nástroje 
pro propojení Evropy a využitím vhodného 
mechanismu koordinace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 223
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 2 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V méně rozvinutých regionech by podpora 
pro zavádění širokopásmových sítí měla 
být poskytována především 
prostřednictvím nástrojů strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti. Granty a/nebo 
finanční nástroje z nástroje pro propojení 
Evropy mohou v případě potřeby tuto 
podporu doplnit, aby bylo dosaženo cílů 
tohoto nařízení. Dosažení součinnosti mezi 
opatřeními nástroje pro propojení Evropy v 
těchto regionech a podpora ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
mohou být posíleny využitím vhodného 
mechanismu koordinace.

V méně rozvinutých regionech by podpora 
pro zavádění širokopásmových sítí měla 
být poskytována především 
prostřednictvím přiměřených vlastních 
zdrojů nebo pokud to není možné, nástrojů 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. 
Granty a/nebo finanční nástroje z nástroje 
pro propojení Evropy mohou v případě 
potřeby tuto podporu doplnit, aby bylo 
dosaženo cílů tohoto nařízení. Dosažení 
součinnosti mezi opatřeními nástroje pro 
propojení Evropy v těchto regionech a 
podpora ze strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti mohou být posíleny využitím 
vhodného mechanismu koordinace.

Or. fr

Pozměňovací návrh 224
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 2 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V méně rozvinutých regionech by podpora 
pro zavádění širokopásmových sítí měla 
být poskytována především 
prostřednictvím nástrojů strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti. Granty a/nebo 
finanční nástroje z nástroje pro propojení 
Evropy mohou v případě potřeby tuto 
podporu doplnit, aby bylo dosaženo cílů 
tohoto nařízení. Dosažení součinnosti mezi
opatřeními nástroje pro propojení Evropy v 
těchto regionech a podpora ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 

V méně rozvinutých regionech by podpora 
pro zavádění širokopásmových sítí měla 
být poskytována především 
prostřednictvím nástrojů strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti. Granty a/nebo 
finanční nástroje z nástroje pro propojení 
Evropy mohou v případě potřeby tuto 
podporu doplnit, aby bylo dosaženo cílů 
tohoto nařízení. Dosažení součinnosti mezi 
opatřeními nástroje pro propojení Evropy v 
těchto regionech a podpora ze 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
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mohou být posíleny využitím vhodného 
mechanismu koordinace.

mohou být posíleny využitím vhodného 
mechanismu koordinace a tím, že bude 
zabráněno jakémukoli zdvojování či 
opomenutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 2 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Klasifikace oblastí podle výše uvedených 
kategorií je orientačně uvedena v mapě 
níže.

Klasifikace oblastí podle výše uvedených 
kategorií je orientačně uvedena v mapě 
níže. Mělo by být vzato v úvahu, že v 
regionech mohou nacházet oblasti s 
vysoce rozdílnou hustotou populace.

Or. fr

Pozměňovací návrh 226
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 2 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření přispívající k projektu společného 
zájmu v oblasti širokopásmových sítí tvoří 
vyvážené portfolio, včetně kroků, které 
napomáhají cílům Digitální agendy 
týkajícím se připojení o rychlosti 30 Mb/s 
a 100 Mb/s; zavedené zejména v 
příměstských a venkovských oblastech i v 
oblastech po celé Evropské unii.

Opatření přispívající k projektu společného 
zájmu v oblasti širokopásmových sítí 
pokrývají zejména příměstské a venkovské 
oblasti i oblasti po celé Evropské unii.

Or. en
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Pozměňovací návrh 227
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 2 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření přispívající k projektu společného 
zájmu v oblasti širokopásmových sítí tvoří 
vyvážené portfolio, včetně kroků, které 
napomáhají cílům Digitální agendy
týkajícím se připojení o rychlosti 30 Mb/s a 
100 Mb/s; zavedené zejména v 
příměstských a venkovských oblastech i v 
oblastech po celé Evropské unii.

Opatření přispívající k projektu společného 
zájmu v oblasti širokopásmových sítí tvoří 
vyvážené portfolio, včetně kroků, které 
napomáhají cílům týkajícím se připojení o 
rychlosti 100 Mb/s a 1 Gbp/s; zavedené 
zejména v příměstských, venkovských a 
městských oblastech i v oblastech po celé 
Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 9 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření přispívající k projektům 
společného zájmu v oblasti 
širokopásmových sítí bez ohledu na 
použitou technologii mají:

Opatření přispívající k projektům 
společného zájmu v oblasti 
širokopásmových sítí mají:

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 9 – psím. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporovat investice do 
širokopásmových sítí schopných dosáhnout 

a) podporovat investice do 
širokopásmových sítí schopných dosáhnout 
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cíle Digitální agendy 2020 týkajícího se 
univerzálního pokrytí připojením o 
rychlosti 30 Mb/s; nebo

pro všechny domácnosti EU rychlosti 
internetu dosahující 100 Mb/s nebo více, a 
v případě, že toto není dosažitelné, 
nejvyšší možnou rychlost. 

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 9 – psím. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporovat investice do 
širokopásmových sítí schopných dosáhnout 
cíle Digitální agendy 2020 týkajícího se 
univerzálního pokrytí připojením o 
rychlosti 30 Mb/s; nebo

a) podporovat investice do 
širokopásmových sítí schopných dosáhnout 
cíle Digitální agendy 2020 týkajícího se 
univerzálního pokrytí připojením o 
rychlosti 30 Mb/s nebo dokonce 
ambicióznějších vnitrostátních nebo 
regionálních cílů; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 9 – psím. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporovat investice do 
širokopásmových sítí schopných dosáhnout 
cíle Digitální agendy 2020 týkajícího se 
univerzálního pokrytí připojením o 
rychlosti 30 Mb/s; nebo

a) podporovat investice do 
širokopásmových sítí schopných dosáhnout 
cíle Digitální agendy 2020 týkajícího se 
univerzálního pokrytí připojením o 
rychlosti 100 Mb/s; nebo

Or. en
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Pozměňovací návrh 232
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 9 – psím. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporovat investice do 
širokopásmových sítí schopných dosáhnout 
cíle Digitální agendy 2020 týkajícího se 
univerzálního pokrytí připojením o 
rychlosti 30 Mb/s; nebo

a) podporovat investice do 
širokopásmových sítí schopných dosáhnout 
cíle Digitální agendy 2020 týkajícího se 
univerzálního pokrytí připojením o 
rychlosti 30 Mb/s a více; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 9 – psím. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporovat investice do 
širokopásmových sítí schopných dosáhnout 
cíle Digitální agendy 2020 týkajícího se 
univerzálního pokrytí připojením o 
rychlosti 30 Mb/s; nebo

a) podporovat investice do 
širokopásmových sítí schopných dosáhnout 
alespoň cíle Digitální agendy 2020 
týkajícího se univerzálního pokrytí 
připojením o rychlosti 30 Mb/s; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 9 – psím. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporovat investice do 
širokopásmových sítí schopných dosáhnout 
cíle Digitální agendy 2020 týkajícího se 
univerzálního pokrytí připojením o 

a) podporovat investice do otevřených
širokopásmových sítí schopných dosáhnout 
cíle Digitální agendy 2020 týkajícího se 
univerzálního pokrytí připojením o 
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rychlosti 30 Mb/s; nebo rychlosti 30 Mb/s; nebo

Or. fr

Pozměňovací návrh 235
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 9 – psím. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporovat investice do 
širokopásmových sítí schopných dosáhnout 
cíle Digitální agendy 2020 týkajícího se 
univerzálního pokrytí připojením o 
rychlosti 30 Mb/s; nebo

a) podporovat investice do 
širokopásmových sítí schopných dosáhnout 
cíle Digitální agendy 2020 týkajícího se 
univerzálního pokrytí připojením o 
rychlosti 30 Mb/s; and

Or. fr

Pozměňovací návrh 236
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 9 – psím. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporovat investice do 
širokopásmových sítí schopných 
dosáhnout cíle Digitální agendy 2020 a 
předplaceného připojení nejméně 
poloviny domácností na internet o 
rychlosti vyšší než 100 Mb/s;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 9 – psím. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporovat investice do 
širokopásmových sítí schopných dosáhnout 
cíle Digitální agendy 2020 a předplaceného 
připojení nejméně poloviny domácností 
na internet o rychlosti vyšší než 100 Mb/s;

b) podporovat investice do 
širokopásmových sítí schopných dosáhnout 
cíle Digitální agendy 2020, nebo 
ambicióznějších vnitrostátních či 
regionálních cílů, a předplaceného 
připojení nejméně poloviny domácností 
na internet o rychlosti vyšší než 100 Mb/s;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 9 – psím. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporovat investice do 
širokopásmových sítí schopných dosáhnout 
cíle Digitální agendy 2020 a 
předplaceného připojení nejméně poloviny 
domácností na internet o rychlosti vyšší 
než 100 Mb/s;

b) podporovat investice do 
širokopásmových sítí schopných dosáhnout 
cíle pro rok 2020 a předplaceného 
připojení nejméně poloviny domácností 
na internet o rychlosti vyšší než 1 Gb/s;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 9 – psím. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporovat investice do 
širokopásmových sítí schopných dosáhnout 
cíle Digitální agendy 2020 a předplaceného 
připojení nejméně poloviny domácností 
na internet o rychlosti vyšší než 100 Mb/s;

b) podporovat investice do 
širokopásmových sítí schopných dosáhnout 
cíle Digitální agendy 2020 a předplaceného 
připojení nejméně 75% domácností 
na internet o rychlosti vyšší než 100 Mb/s;
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Or. fr

Odůvodnění

Stanovení ambiciózních cílů v oblasti rovných příležitostech poskytne občanům důvěru v 
evropský kontinent. 

Pozměňovací návrh 240
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 9 – psím. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporovat investice do 
širokopásmových sítí schopných dosáhnout 
cíle Digitální agendy 2020 a předplaceného 
připojení nejméně poloviny domácností 
na internet o rychlosti vyšší než 100 Mb/s;

b) podporovat investice do otevřených, 
superrychlých širokopásmových sítí 
schopných dosáhnout cíle Digitální agendy 
2020 a předplaceného připojení nejméně 
poloviny domácností na internet o rychlosti 
vyšší než 100 Mb/s;

Or. fr

Pozměňovací návrh 241
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 9 – psím. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporovat investice do 
širokopásmových sítí schopných dosáhnout 
cíle Digitální agendy 2020 a předplaceného 
připojení nejméně poloviny domácností 
na internet o rychlosti vyšší než 100 Mb/s;

b) podporovat investice do 
širokopásmových sítí schopných dosáhnout 
alespoň cíle Digitální agendy 2020 a 
předplaceného připojení nejméně poloviny 
domácností na internet o rychlosti vyšší 
než 100 Mb/s;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Gunnar Hökmark
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Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 9 – psím. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) být v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména s právem hospodářské 
soutěže

c) být v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména s právem hospodářské 
soutěže. Pouze sítě přístupné hospodářské 
soutěži (které mají přístup skrze mandát 
třetí strany) by měly být způsobilé pro 
veřejné financování stanovené v této 
směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 9 – psím. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) být v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména s právem hospodářské 
soutěže

c) být v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména s právem hospodářské 
soutěže a s povinností zajišťovat přístup 
tak, jak je uváděno v článku 3a.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 9 – psím. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Podporuje otevřený charakter 
internetu zajištěním toho, aby blokování 
zákonných služeb v oblasti 
telekomunikačních sítí financovaných 
pomocí tohoto nařízení bylo zakázáno, ale 
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zároveň umožnit přiměřené řízení 
internetového provozu v době přetížení sítí 
ve špičce a dodržovat minimální 
požadavky na kvalitu služeb podle 
směrnice 2009/19/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 7. března 2002 
o univerzální službě a právech uživatelů
týkajících se sítí a služeb elektronických 
komunikací (směrnice o univerzální 
službě).

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 10 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a pozůstávají hlavně z jednoho nebo více 
těchto opatření:

a pozůstávají hlavně z opatření zmíněných 
níže, stanovenými podle pořadí důležitosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 10 – psím. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zavádění pasivní fyzické infrastruktury 
nebo zavádění kombinované pasivní 
a aktivní fyzické infrastruktury a prvků 
pomocné infrastruktury doplněné 
službami nezbytnými pro činnost této 
infrastruktury;

a) Zavedení pasivní fyzické infrastruktury;

Or. en
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Pozměňovací návrh 247
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 10 – psím. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zavedení kombinované pasivní a 
fyzické infrastruktury nebo podpůrných 
prvků infrastruktury, včetně služeb 
potřebných k provozování této 
infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 10 – psím. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Pomoc při přípravě projektů 
společných zájmů s cílem získat 
financování podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. xxxx/2012 o 
zřízení nástroje pro propojení Evropy 
nebo o finančních trzích;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 2 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zavádění širokopásmových sítí za účelem 
propojení ostrovních, uzavřených a 
okrajových oblastí s ústředními regiony 

Zavádění širokopásmových sítí za účelem 
propojení venkovských, odlehlých
ostrovních, uzavřených a okrajových 
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Unie, případně včetně podmořského 
vedení, bude podporováno tam, kde je to 
zásadní k zajištění přístupu izolovaných 
komunit k širokopásmovému připojení o 
rychlosti 30 Mb/s a více. Tato podpora by 
měla doplňovat ostatní finanční prostředky, 
ať z EU či vnitrostátní, jež jsou k tomuto 
účelu uvolněny.

oblastí s ústředními regiony Unie, případně 
včetně podmořského vedení, bude 
podporováno tam, kde je to zásadní k 
zajištění přístupu izolovaných komunit k 
širokopásmovému připojení o rychlosti 
30 Mb/s a více. Tato podpora by měla 
doplňovat ostatní finanční prostředky, ať z 
EU či vnitrostátní, jež jsou k tomuto účelu 
uvolněny.

Or. ro

Pozměňovací návrh 250
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 2 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zavádění širokopásmových sítí za účelem 
propojení ostrovních, uzavřených a 
okrajových oblastí s ústředními regiony 
Unie, případně včetně podmořského 
vedení, bude podporováno tam, kde je to 
zásadní k zajištění přístupu izolovaných 
komunit k širokopásmovému připojení o 
rychlosti 30 Mb/s a více. Tato podpora by 
měla doplňovat ostatní finanční prostředky, 
ať z EU či vnitrostátní, jež jsou k tomuto 
účelu uvolněny.

Zavádění širokopásmových sítí za účelem 
propojení ostrovních, uzavřených a 
okrajových oblastí s ústředními regiony 
Unie, případně včetně podmořského 
vedení, bude podporováno tam, kde je to 
zásadní k zajištění přístupu izolovaných 
komunit k širokopásmovému připojení o 
rychlosti 100 Mb/s a více. Tato podpora by 
měla doplňovat ostatní finanční prostředky, 
ať z EU či vnitrostátní, jež jsou k tomuto 
účelu uvolněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 13 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příjemci podpory EU pro projekt 
společného zájmu v oblasti 

Příjemci podpory EU pro projekt 
společného zájmu v oblasti 
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širokopásmového připojení zahrnují kromě 
jiného:

širokopásmového připojení mohou být 
jakýmkoli veřejným subjektem v Unii či 
soukromým subjektem se sídlem v Unii a 
platí daně v Unii. Těmito příjemci mimo 
jiné mohou být:

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 13 – psím. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) telekomunikační operátory (zavedené, ať 
už investují přímo nebo prostřednictvím 
dceřiné společnosti, nebo nové 
poskytovatele služeb), kteří zahajují 
investice do rychlých a superrychlých 
širokopásmových sítí;

a) telekomunikační operátory 

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 13 – psím. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) telekomunikační operátory (zavedené, ať 
už investují přímo nebo prostřednictvím 
dceřiné společnosti, nebo nové 
poskytovatele služeb), kteří zahajují 
investice do rychlých a superrychlých 
širokopásmových sítí;

a) telekomunikační operátory (zavedené, ať 
už investují přímo nebo prostřednictvím 
dceřiné společnosti, nebo nové 
poskytovatele služeb), kteří zahajují 
investice do rychlých a superrychlých 
širokopásmových sítí a zaručují podmínky 
pro dostupnost pro další operátory v 
souladu se směrnicí 2002/21/ES.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 254
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 13 – psím. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) telekomunikační operátory (zavedené, ať 
už investují přímo nebo prostřednictvím 
dceřiné společnosti, nebo nové 
poskytovatele služeb), kteří zahajují 
investice do rychlých a superrychlých 
širokopásmových sítí;

a) telekomunikační operátory a operátorů 
sítí pomocí optických vláken (zavedené, ať 
už investují přímo nebo prostřednictvím 
dceřiné společnosti, nebo nové 
poskytovatele služeb), kteří zahajují 
investice do rychlých a superrychlých 
širokopásmových sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 13 – psím. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podniky veřejných služeb (např. voda, 
odpadní voda, energie, doprava), u nichž se 
očekává, že budou investovat do pasivních 
širokopásmových sítí, a to buď samostatně, 
nebo ve spolupráci s operátory;

b) podniky veřejných služeb (např. voda, 
odpadní voda, energie, doprava)

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 13 – psím. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podniky veřejných služeb (např. voda, 
odpadní voda, energie, doprava), u nichž se 
očekává, že budou investovat do pasivních 
širokopásmových sítí, a to buď samostatně, 
nebo ve spolupráci s operátory;

b) podniky veřejných služeb (např. městské 
a obecní sítě, voda, odpadní voda, energie, 
doprava), u nichž se očekává, že budou 
investovat do pasivních širokopásmových 
sítí, a to buď samostatně, nebo ve 
spolupráci s operátory;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 13 – psím. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) regionální subjekty s pravomocí přijímat 
rozhodnutí, včetně obcí, které mohou 
získat koncese pro širokopásmové 
infrastruktury. Dodavatelé zařízení mohou 
být zainteresováni na takovém opatření 
vytvořením účelové společnosti;

c) Regionální a místní subjekty s 
pravomocí přijímat rozhodnutí, včetně 
obcí, které mohou získat koncese pro 
širokopásmové infrastruktury. Dodavatelé 
zařízení mohou být zainteresováni na 
takovém opatření vytvořením účelové 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 13 – psím. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) regionální subjekty s pravomocí přijímat 
rozhodnutí, včetně obcí, které mohou 
získat koncese pro širokopásmové 
infrastruktury. Dodavatelé zařízení mohou 
být zainteresováni na takovém opatření 
vytvořením účelové společnosti;

c) Místní a regionální subjekty s 
pravomocí přijímat rozhodnutí, včetně 
obcí, které mohou získat koncese pro 
širokopásmové infrastruktury. Dodavatelé 
zařízení mohou být zainteresováni na 
takovém opatření vytvořením účelové 
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společnosti; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 259
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 13 – psím. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) partnerství mezi různými operátory 
aktivními na trzích s pevným 
a bezdrátovým propojením s cílem vytvořit 
novou generaci infrastruktur.

d) partnerství mezi různými operátory 
aktivními na trzích s pevným 
a bezdrátovým propojením s cílem vytvořit 
novou generaci infrastruktur, jakož i mezi 
operátory a podniky zřízené ve 
venkovských, ostrovních, uzavřených 
a okrajových regionech.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 13 – psím. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) partnerství mezi různými operátory 
aktivními na trzích s pevným 
a bezdrátovým propojením s cílem vytvořit 
novou generaci infrastruktur.

d) partnerství mezi různými operátory 
(soukromými, jakož i veřejnými) aktivními 
na trzích s pevným a bezdrátovým 
propojením s cílem vytvořit novou 
generaci infrastruktur.

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 2 – odst. 13 – psím. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) partnerství mezi různými operátory 
aktivními na trzích s pevným 
a bezdrátovým propojením s cílem vytvořit 
novou generaci infrastruktur.

d) partnerství mezi různými operátory 
aktivními na trzích s pevným 
a bezdrátovým propojením s cílem vytvořit 
novou generaci infrastruktur a provozovat 
ty stávající.

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 2 – odst. 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve vytváření portfolia se náležitě přihlíží 
k investičním potřebám členských států, 
pokud jde o počet domácností, které mají 
být připojeny s podporou nástroje pro 
propojení Evropy.

Ve vytváření portfolia se náležitě přihlíží k 
očekávané poptávce pro širokopásmový 
přístup a výnosy místního hospodářství 
usnadněné prostřednictvím nástroje pro 
propojení Evropy

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 2 – odst. 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Navíc bude podporováno připojení o
vysokých rychlostech pro veřejná 
přístupová místa k internetu, zejména ve 
veřejných zařízeních, jako jsou školy, 
úřady místní správy a knihovny.

Navíc bude podporováno připojení o 
vysokých rychlostech pro veřejná 
přístupová místa k internetu, zejména ve 
veřejných zařízeních, jako jsou školy, 
univerzity a památky kulturního dědictví,
nemocnice, prostředky a uzle veřejné 
dopravy, úřady místní správy a knihovny a 
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široká dostupnost bezdrátových sítí 
zdarma.

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 2 – odst. 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Navíc bude podporováno připojení o 
vysokých rychlostech pro veřejná 
přístupová místa k internetu, zejména ve 
veřejných zařízeních, jako jsou školy, 
úřady místní správy a knihovny.

Zvláštní pozornost bude věnována
připojení o vysokých rychlostech pro 
veřejná přístupová místa k internetu, 
zejména ve veřejných zařízeních, jako jsou 
školy, úřady místní správy a knihovny.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Teresa Riera Madurell

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provádění infrastruktur digitálních služeb 
přispěje k realizaci jednotného digitálního 
trhu odstraněním existujících 
problematických míst, pokud jde o 
zavádění služeb. Bude toho dosaženo 
vytvořením a/nebo rozšířením platforem 
infrastruktury interoperabilních digitálních 
služeb spolu s důležitými infrastrukturami 
základních digitálních služeb. Opírá se to o
dvouvrstvový přístup:

Provádění infrastruktur digitálních služeb 
přispěje k realizaci jednotného digitálního 
trhu odstraněním existujících 
problematických míst, pokud jde o 
zavádění služeb. Bude toho dosaženo 
vytvořením a/nebo rozšířením platforem 
infrastruktury interoperabilních a 
mezinárodně kompatibilních digitálních 
služeb spolu s důležitými infrastrukturami 
základních digitálních služeb. Opírá se to o 
dvouvrstvový přístup:

Or. en
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Pozměňovací návrh 266
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejná transevropská páteřní 
infrastruktura služeb bude poskytovat 
vysokou rychlost a spojení mezi veřejnými 
institucemi EU v oblastech jako veřejná 
správa, kultura, vzdělávání a zdravotnictví. 
Tato páteřní infrastruktura podpoří veřejné 
služby evropské hodnoty řízenou kvalitou 
služeb a zabezpečeným přístupem. Zaručí 
proto digitální kontinuitu poskytování 
veřejných služeb s větším užitkem pro 
občany, podniky a správy. Umožní 
agregaci poptávky po připojení s 
dosažením kritického množství a snížením 
nákladů.

Veřejná transevropská páteřní 
infrastruktura služeb bude poskytovat 
vysokou rychlost a spojení mezi veřejnými 
institucemi EU v oblastech jako veřejná 
správa, kultura, vzdělávání, výzkum a 
zdravotnictví. Tato páteřní infrastruktura 
podpoří veřejné služby evropské hodnoty 
řízenou kvalitou služeb a zabezpečeným 
přístupem. Zaručí proto digitální kontinuitu 
poskytování veřejných služeb s větším 
užitkem pro občany, podniky a správy. 
Umožní agregaci poptávky po připojení s 
dosažením kritického množství a snížením 
nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Infrastruktura bude založena na existující 
páteři internetu a v případě potřeby se 
budou zavádět nové sítě. Spojení budou 
provedena přímo nebo prostřednictvím 
regionálně nebo vnitrostátně spravovaných 
infrastruktur. Zajistí zejména spojení pro 
jiné transevropské služby, kromě jiného 
služby uvedené v této příloze. Tato 
infrastruktura bude plně začleněna do 
internetu jako klíčová kapacita pro 
transevropskou veřejnou službu a podpoří 
přijetí nových norem (např. internetové 
protokoly, jako je IPv6). V případě potřeby 

Infrastruktura bude založena na existující 
páteři internetu a v případě potřeby se 
budou zavádět nové sítě. Spojení budou 
provedena přímo nebo prostřednictvím 
místně, regionálně nebo vnitrostátně 
spravovaných infrastruktur. Zajistí zejména 
spojení pro jiné transevropské služby, 
kromě jiného služby uvedené v této 
příloze. Tato infrastruktura bude plně 
začleněna do internetu jako klíčová 
kapacita pro transevropskou veřejnou 
službu a podpoří přijetí nových norem 
(např. internetové protokoly, jako je IPv6). 
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lze z bezpečnostních důvodů zvážit 
vyhrazenou základní infrastrukturu pro 
spojení orgánů veřejné správy.

V případě potřeby lze z bezpečnostních 
důvodů zvážit vyhrazenou základní 
infrastrukturu pro spojení orgánů veřejné 
správy.

Or. ro

Pozměňovací návrh 268
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Interoperabilní služby „cloud 
computingu“ (poskytování služeb a 
programů uložených na serverech na 
internetu) zajistí funkčnost páteřní 
infrastruktury, na které lze poskytovat 
služby a programy uložené na serverech na 
internetu pro transevropské veřejné služby. 
Zahrnuje to síťové transevropské služby, 
např. video konference, virtuální ukládání a 
podpora náročných výpočetních aplikací, 
včetně těch, které se týkají jiných projektů 
společného zájmu.

Interoperabilní služby „cloud 
computingu“ (poskytování služeb a 
programů uložených na serverech na 
internetu) zajistí funkčnost páteřní 
infrastruktury, na které lze poskytovat 
služby a programy uložené na serverech na 
internetu pro transevropské veřejné služby. 
Zahrnuje to síťové transevropské služby, 
např. video konference, virtuální ukládání, 
virtuální programování a podpora 
náročných výpočetních aplikací, včetně 
těch, které se týkají jiných projektů 
společného zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská platforma pro přístup ke 
zdrojům vzdělávání
Cílem využívat výhody IKT v oblasti 
vzdělávání prostřednictvím 
celoevropského přístupu ke vzdělávacímu 
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materiálu. Nákladově efektivní přístup ke 
vzdělávacímu materiálu a lepší kvalita 
tohoto materiálu prostřednictvím 
vzájemného hodnocení by posílilo 
evropskou soudržnost tím, že by umožnilo 
kontakty, spolupráci a rozpravy mezi žáky 
a v akademickém světě. Tato platforma by 
sloužili jako základ pro spolupráci mezi 
vzdělávacími institucemi, které umožňují 
zavádění dalších programů EU jako je
např. „Erasmus pro všechny“ – platforma 
hlavních služeb. Platforma hlavních 
služeb by byla elektronickou vícejazyčnou 
platformou, v rámci níž by byly vzdělávací 
instituce a jednotlivci mohli sdílet 
vzdělávací materiál v rámci otevřené 
licence. Platforma by obsahovala 
učebnice, články, videa a umožnila by 
uživatelům vkládat informace, spolupráci 
a diskuze. Umožnila by vzdělávání na 
dálku a spolupráci mezi subjekty v oblasti 
vzdělávání, včetně aplikací elektronického 
vzdělávání. Sloužila by rovněž jako 
platforma pro hledání a přístup ke 
zdrojům veřejných knihoven. Tato 
platforma vyžaduje rozvoj, provádění a 
správu distribuovaných výpočtů, zařízení, 
software a zařízení pro ukládání údajů. 
Obecné služby a) depozitáře obsahu pro 
vzdělávací instituce a obsah vytvořený 
uživatelem b) zařízení umožňující 
součinnost, spolupráci při korekturách 
textů, komunikace (včetně 
videokonferenční technnologie) mezi 
ověřenými uživateli c) interoperabilita 
vyhledávacích nástrojů knihoven.

Or. en

Odůvodnění

V červnu 2012 prohlášení ohledně světových volně přístupných vzdělávacích zdrojích 
organizace UNESCO požádalo vlády, aby navrhly politiky, aby podporovaly přístup ke 
vzdělávacím zdrojům. Při této příležitosti zahájila Harvadská univerzita a MiT projekt edX –
technologickou platformu otevřených zdrojů, která má za cíl dodat online kurzy, zatímco Čína 
již vyvinula svou platformu (www.core.org.cn). Investice do online vzdělávání by umožnilo 
Evropské unii posílit její celosvětovou konkurenceschopnost a atraktivnost v akademické obci.
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Pozměňovací návrh 270
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 3 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Interoperabilní elektronická identifikace a 
ověřování v celé Evropě: Bude zaveden 
soubor propojených a zabezpečených 
autentizačních serverů a protokolů, které 
zajišťují interoperabilitu různých 
autentizačních a identifikačních systémů a 
systémů povolování existujících v Evropě. 
Tato platforma umožní občanům a 
podnikům přístup ke službám on-line, když 
je to potřebné například za účelem studia, 
práce, cestování, poskytování zdravotní 
péče nebo podnikání v zahraničí. Bude 
tvořit hlavní úroveň pro všechny tyto 
digitální služby, pro které je potřebná 
elektronická identifikace a ověření 
totožnosti: např. elektronické zadávání 
veřejných zakázek, zdravotní služby on-
line, standardizované podnikové 
výkaznictví, elektronická výměna 
informací z oblasti justice, transevropská 
registrace společností on-line, služby 
elektronické správy (eGovernment) pro 
podniky, včetně komunikace mezi 
obchodními rejstříky týkající se 
přeshraničních fúzí a zahraničních 
poboček. Tato platforma může využívat 
také zdroje a nástroje vícejazyčné hlavní 
platformy.

Interoperabilní elektronická identifikace a 
ověřování v celé Evropě: Bude zaveden 
soubor propojených a zabezpečených 
autentizačních serverů a protokolů, které 
zajišťují interoperabilitu různých 
autentizačních a identifikačních systémů a 
systémů povolování existujících v Evropě. 
Tato platforma umožní občanům a 
podnikům přístup ke službám on-line, když 
je to potřebné například za účelem studia, 
práce, cestování, poskytování zdravotní 
péče nebo podnikání v zahraničí. 
Přenosnost osobních údajů musí být 
doprovázena účinnou ochranou 
takovýchto údajů. Tato platforma bude
tvořit hlavní úroveň pro všechny tyto 
digitální služby, pro které je potřebná 
elektronická identifikace a ověření 
totožnosti: např. elektronické zadávání 
veřejných zakázek, zdravotní služby on-
line, standardizované podnikové 
výkaznictví, elektronická výměna 
informací z oblasti justice, transevropská 
registrace společností on-line, služby 
elektronické správy (eGovernment) pro 
podniky, včetně komunikace mezi 
obchodními rejstříky týkající se 
přeshraničních fúzí a zahraničních 
poboček. Tato platforma může využívat 
také zdroje a nástroje vícejazyčné hlavní 
platformy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 271
Silvia-Adriana Ţicău
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Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 3 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude zaveden soubor propojených a 
zabezpečených autentizačních serverů a 
protokolů, které zajišťují interoperabilitu 
různých autentizačních a identifikačních 
systémů a systémů povolování existujících 
v Evropě. Tato platforma umožní občanům 
a podnikům přístup ke službám on-line, 
když je to potřebné například za účelem 
studia, práce, cestování, poskytování 
zdravotní péče nebo podnikání v zahraničí. 
Bude tvořit hlavní úroveň pro všechny tyto 
digitální služby, pro které je potřebná 
elektronická identifikace a ověření 
totožnosti: např. elektronické zadávání 
veřejných zakázek, zdravotní služby on-
line, standardizované podnikové 
výkaznictví, elektronická výměna 
informací z oblasti justice, transevropská 
registrace společností on-line, služby 
elektronické správy (eGovernment) pro 
podniky, včetně komunikace mezi 
obchodními rejstříky týkající se 
přeshraničních fúzí a zahraničních 
poboček. Tato platforma může využívat 
také zdroje a nástroje vícejazyčné hlavní 
platformy.

Bude zaveden soubor propojených a 
zabezpečených autentizačních serverů a 
protokolů, které zajišťují interoperabilitu 
různých autentizačních a identifikačních 
systémů a systémů povolování existujících 
v Evropě. Tato platforma umožní občanům 
a podnikům přístup ke službám on-line, 
když je to potřebné například za účelem 
studia, práce, cestování, poskytování 
zdravotní péče nebo podnikání v zahraničí. 
Bude tvořit hlavní úroveň pro všechny tyto 
digitální služby, pro které je potřebná 
elektronická identifikace a ověření 
totožnosti: např. elektronické zadávání 
veřejných zakázek, zdravotní služby on-
line, standardizované podnikové 
výkaznictví, elektronická výměna 
informací z oblasti justice, transevropská 
registrace společností on-line, služby 
elektronické správy (eGovernment) pro 
jednotlivce a podniky, včetně komunikace 
mezi obchodními rejstříky týkající se 
přeshraničních fúzí a zahraničních 
poboček. Tato platforma může využívat 
také zdroje a nástroje vícejazyčné hlavní 
platformy.

Or. ro

Pozměňovací návrh 272
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – odst. 9 – psím. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Interoperabilní přeshraniční 
elektronické služby pro oblast fakturace: 
přispět k dosažení jednotného trhu a bude 
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velkým přínosem v podobě kratších 
platebních období, kratší platební lhůty, 
méně chyb, účinnější výběr DPH, nižší 
náklady na tisk a poštovné a integrované 
zpracování obchodních činností a 
integrované zpracování obchodů; 
interoperabilita řešení elektronické 
fakturace poskytuje obchodním stranám 
možnost praktikovat výměnu elektronické 
fakturace v oblasti několika technologií a 
napříč organizacemi, založených na 
právních požadavcích, obchodních 
postupech a technických normách;
především z důvodu těsné vazby mezi 
fakturami a platbami je třeba 
elektronickou fakturaci začlenit do širšího 
kontextu integrovaného trhu 
elektronických plateb. 

Or. ro

Pozměňovací návrh 273
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – odst. 9 – psím. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) Zavádění infrastruktur v oblasti 
veřejné dopravy umožňující využití 
bezpečných a interoperabilních mobilních 
proximitních služeb: infrastruktur v 
oblasti veřejné dopravy umožňující využití 
bezpečných a interoperabilních mobilních 
proximitních služeb umožní občanům, 
podnikům a organizacím přístup k řadě 
inovativních služeb mobility v rámci Unie.
Tyto infrastruktury včetně systémů 
ověřování umožní otevření příležitostí pro 
subjekty v oblasti telekomunikací, 
maloobchodu, dopravy a veřejných 
sektorů s cílem vyvinout celoevropské 
služby jako jsou zařízení pro vydávání 
lístků či pro platby umožňující občanům 
EU a podnikům mobilitu. Posílí synergie 
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mezi různými infrastrukturami zejména v 
oblasti veřejné dopravy a telekomunikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – odst. 9 – psím. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) Platforma pro online řešení sporů: 
Tato služba poskytne platformu pro 
mimosoudní řešení smluvních sporů mezi 
spotřebiteli a obchodníky. Umožní jim 
předložit spor online ve svém jazyce a být 
přesměrován na vnitrostátní subjekt 
alternativního řešení sporů, který bude 
mít pravomoc těmito spory se zabývat a 
řešit je transparentním, účinným a 
nestranným způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 3 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozvoj platformy hlavních služeb bude 
založen na současném portálu Europeana. 
Platforma – která si vyžaduje rozvoj, 
provádění a správu distribuovaných 
výpočtů, zařízení a software pro ukládání 
údajů – poskytne jediný přístupový bod k 
obsahu evropského kulturního dědictví na 
úrovni jednotlivých položek, soubor 
specifikací rozhraní pro součinnost s 
infrastrukturou (vyhledávání údajů, 

Rozvoj platformy hlavních služeb bude 
založen na současném portálu Europeana. 
Platforma – která si vyžaduje rozvoj, 
provádění a správu distribuovaných 
výpočtů, zařízení a software pro ukládání 
údajů – poskytne jediný přístupový bod k 
obsahu evropského kulturního dědictví na 
úrovni jednotlivých položek, soubor 
specifikací rozhraní pro součinnost s 
infrastrukturou (vyhledávání údajů, 



AM\909449CS.doc 129/136 PE494.476v01-00

CS

stahování údajů), podporu adaptace 
metadat a pojmutí nového obsahu a také 
informace o podmínkách opakovaného 
použití obsahu přístupného prostřednictvím 
infrastruktury.

stahování a kombinování údajů), podporu 
přístupu, přetransformování a adaptace 
metadat a obsahu v různých otevřených 
digitálních formátech a také informace o 
podmínkách opakovaného použití obsahu 
přístupného prostřednictvím infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – odst. 13 – psím. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) odborná střediska pro digitalizaci a 
zachování digitálního kulturního dědictví;

e) odborná střediska pro digitalizaci a 
zachování digitálního kulturního dědictví 
např. propojením transevropských sítí 
místních, regionálních a národních 
knihoven a v jejich rámci

Or. ro

Pozměňovací návrh 277
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 3 – odst. 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato infrastruktura digitálních služeb 
umožní přístup pro opakované použití 
všech informací, které lze zveřejnit a které 
má v držení veřejný sektor v EU.

Tato infrastruktura digitálních služeb 
umožní přístup pro opakované použití 
všech informací, které lze zveřejnit a které 
má v držení veřejný sektor v EU, v souladu 
s pravidly týkajícími se soukromí a 
ochrany osobních údajů.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 278
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 3 – odst. 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Distribuovaný výpočet, zařízení pro 
ukládání údajů a software poskytne: jediný 
přístupový bod pro vícejazyčné (všechny 
oficiální jazyky EU) datové soubory, které 
mají v držení veřejné orgány v EU na 
evropské, vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni; nástroje pro dotazy a vizualizaci 
datových souborů; zajištění, aby dostupné 
datové soubory měly povolení ke 
zveřejnění a opakované distribuci, včetně 
auditní kontroly původu údajů; soubor 
aplikačních programovacích rozhraní pro 
softwarové klienty za účelem interakce 
s infrastrukturou (vyhledávání údajů, sběr 
statistických údajů, stahování údajů) pro 
vývoj aplikací třetích stran. Umožní rovněž 
sběr a zveřejnění statistických údajů o 
činnosti portálu, o dostupnosti údajů a 
aplikací a o způsobu, jakým se používají.

Distribuovaný výpočet, zařízení pro 
ukládání údajů a software poskytne: jediný 
přístupový bod pro vícejazyčné (všechny 
oficiální jazyky EU) datové soubory, které 
mají v držení veřejné orgány v EU na 
evropské, vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni; nástroje pro dotazy a vizualizaci 
datových souborů; zajištění, aby dostupné 
datové soubory jsou řádně 
anonymizovány, měly povolení a byly 
označeny cenou ke zveřejnění a opakované 
distribuci, včetně auditní kontroly původu 
údajů; soubor aplikačních programovacích 
rozhraní pro softwarové klienty za účelem 
interakce s infrastrukturou (vyhledávání 
údajů, sběr statistických údajů, stahování 
údajů) pro vývoj aplikací třetích stran. 
Umožní rovněž sběr a zveřejnění 
statistických údajů o činnosti portálu, o 
dostupnosti údajů a aplikací a o způsobu, 
jakým se používají.

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – odst. 16 – psím. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) interoperability souborů dat, včetně 
právních otázek a otázek vydávání licencí 
s cílem umožnit lepší opakované použití;

b) interoperability a normalizace souborů 
dat, včetně právních otázek a otázek 
vydávání licencí s cílem umožnit lepší 
opakované použití;

Or. en
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Pozměňovací návrh 280
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 3 – odst. 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platforma umožní získávání, udržování a 
zpřístupnění velkých souborů jazykových 
údajů v reálném čase a opakovaně 
použitelných nástrojů zpracovávání jazyků. 
Zahrne všechny jazyky EU a bude 
v souladu s příslušnými normami a 
dohodnutými požadavky na služby a 
právními požadavky. Platforma umožní 
pružné doplňování, zpracování a 
zpřesňování jazykových údajů a nástrojů ze 
strany přispěvatelů a zajistí snadný a 
zabezpečený přístup a nové zaměření 
těchto zdrojů ze strany organizací, které 
poskytují nebo rozvíjejí služby umožněné 
jazyky. Platforma rovněž podpoří 
spolupráci a součinnost s podobnými 
iniciativami a datovými středisky, 
existujícími nebo připravovanými, v rámci 
EU a mimo EU.

Platforma umožní získávání, udržování a 
zpřístupnění velkých souborů jazykových 
údajů v reálném čase, písemnou a 
mluvenou formou a opakovaně 
použitelných nástrojů zpracovávání jazyků. 
Zahrne všechny jazyky EU a bude 
v souladu s příslušnými normami a 
dohodnutými požadavky na služby a 
právními požadavky. Platforma umožní 
pružné doplňování, zpracování a 
zpřesňování jazykových údajů a nástrojů ze 
strany přispěvatelů a zajistí snadný a 
zabezpečený přístup a nové zaměření 
těchto zdrojů ze strany organizací, které 
poskytují nebo rozvíjejí služby umožněné 
jazyky. Platforma rovněž podpoří 
spolupráci a součinnost s podobnými 
iniciativami a datovými středisky, 
existujícími nebo připravovanými, v rámci 
EU a mimo EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 3 – odst. 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora zajistí integrované a 
interoperabilní služby na evropské úrovni 
založené na sdíleném povědomí, zdrojích, 
nástrojích a postupech a zaměřené na to, 
aby děti, jejich rodiče, vychovatelé a 

Podpora zajistí integrované a 
interoperabilní služby na evropské úrovni 
založené na sdíleném povědomí, zdrojích, 
nástrojích a postupech a zaměřené na to, 
aby děti, jejich rodiče, vychovatelé a 
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učitelé byli oprávněni co nejlépe využívat 
internet.

učitelé byli oprávněni co nejlépe využívat 
internet. Agentura ENISA by měla být 
konzultována ohledně všech činností, 
které souvisejí s jeho operacemi. 

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 3 – odst. 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora zajistí integrované a 
interoperabilní služby na evropské úrovni 
založené na sdíleném povědomí, zdrojích, 
nástrojích a postupech a zaměřené na to, 
aby děti, jejich rodiče, vychovatelé a 
učitelé byli oprávněni co nejlépe využívat 
internet.

Podpora zajistí integrované a 
interoperabilní služby na evropské úrovni 
založené na kolektivním povědomí, 
zdrojích, nástrojích a postupech a 
zaměřené na to, aby děti, jejich rodiče, 
vychovatelé a učitelé byli oprávněni co 
nejlépe využívat internet.

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 3 – odst. 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platforma hlavních služeb: vypouští se
Platforma hlavních služeb umožní 
získání, činnost a udržování sdílených 
výpočetních zařízení, databází a 
softwarových nástrojů pro centra pro 
bezpečnější internet (SIC) v členských 
státech a také interní operace za účelem 
vyřizování oznámení o obsahu týkajícím 
se sexuálního zneužívání, včetně spojení 
s policejními orgány a mezinárodními 
organizacemi jako Interpol a případně 
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zajištění odstranění tohoto obsahu na 
příslušných internetových stránkách. 
Bude to podpořeno společnými 
databázemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 3 – odst. 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecné služby: vypouští se
a) linky pomoci pro děti, rodiče a 
vychovatele informující o nejlepších 
prostředcích pro používání internetu 
dětmi, které zamezí rizikům závadných 
a nelegálních obsahů a chování a podpoří 
interní infrastrukturu;
b) linky pomoci pro oznamování 
nelegálního obsahu týkajícího se 
sexuálního zneužívání dětí na internetu;
c) nástroje pro zajištění přístupu k obsahu 
a službám vhodným z hlediska věku;
d) software, který umožňuje snadné a 
rychlé oznámení nelegálního obsahu a 
jeho odstranění a také oznamování 
groomingu a šikanování;
e) systémy softwaru, které umožňují lepší 
identifikaci (neoznámeného) obsahu 
sexuálního zneužívání dětí na internetu a 
také technologie na podporu policejních 
vyšetřování, zejména se zřetelem na 
zjišťování dětských obětí, pachatelů a 
komerčního prodeje tohoto obsahu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 285
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – odst. 22 – psím. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) linky pomoci pro děti, rodiče a 
vychovatele informující o nejlepších 
prostředcích pro používání internetu 
dětmi, které zamezí rizikům závadných 
a nelegálních obsahů a chování a podpoří 
interní infrastrukturu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – odst. 22 – psím. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) linky pomoci pro oznamování 
nelegálního obsahu týkajícího se 
sexuálního zneužívání dětí na internetu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – odst. 22 – psím. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nástroje pro zajištění přístupu k obsahu 
a službám vhodným z hlediska věku;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 288
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – odst. 22 – psím. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) software, který umožňuje snadné a 
rychlé oznámení nelegálního obsahu a 
jeho odstranění a také oznamování 
groomingu a šikanování;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 3 – odst. 22 – psím. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) systémy softwaru, které umožňují lepší 
identifikaci (neoznámeného) obsahu 
sexuálního zneužívání dětí na internetu a 
také technologie na podporu policejních 
vyšetřování, zejména se zřetelem na 
zjišťování dětských obětí, pachatelů a 
komerčního prodeje tohoto obsahu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 3 – odst. 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platforma hlavních služeb bude pozůstávat Platforma hlavních služeb bude pozůstávat 
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ze sítě vnitrostátních/vládních skupin pro 
reakci na počítačové hrozby (CERT) na 
základě minimálního souboru základních 
schopností. Síť poskytne základ 
evropského systému pro varování a sdílení 
informací (EISAS) pro občany a malé a 
střední podniky EU.

ze sítě vnitrostátních/vládních skupin pro 
reakci na počítačové hrozby (CERT) a 
agentury ENISA na základě minimálního 
souboru základních schopností. Síť 
poskytne základ evropského systému pro 
varování a sdílení informací (EISAS) pro 
občany a malé a střední podniky EU ve 
spolupráci s agenturou ENISA.

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Příloha 1– oddíl 3 – odst. 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komunikační infrastruktura zaváděná 
obvykle veřejnými službami v partnerství 
s telekomunikačními operátory a také 
potřebný hardware informačních 
technologií začleněný do energetických 
komponentů (např. trakční napájecí 
stanice). Zahrnují rovněž hlavní služby, 
které umožňují sledování aktiv, kontrolu 
řízení spotřeby, automatizaci a správu 
údajů a komunikaci mezi různými subjekty 
(poskytovatelé služeb, provozovatelé sítí a 
jiné veřejné služby, spotřebitelé atd.).

Komunikační infrastruktura zaváděná 
obvykle veřejnými službami v partnerství 
s telekomunikačními operátory a také 
potřebný hardware informačních 
technologií začleněný do energetických 
komponentů (např. trakční napájecí 
stanice). Zavádění širokopásmových sítí 
musí být souběžné s zaváděním 
inteligentních energetických služeb tak, 
aby náklady a systém úprav byly 
nákladově orientované a účinné. Zahrnují 
rovněž hlavní služby, které umožňují 
sledování aktiv, kontrolu řízení spotřeby, 
automatizaci a správu údajů a komunikaci 
mezi různými subjekty (poskytovatelé 
služeb, provozovatelé sítí a jiné veřejné 
služby, spotřebitelé atd.).

Or. en


