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Predlog spremembe 37
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti člena 172 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti člena 170 in 
člena 170(1) ter členov 172 in 174
Pogodbe,

Or. fr

Predlog spremembe 38
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Telekomunikacijska omrežja in storitve 
predstavljajo vedno bolj internetno podprto 
infrastrukturo, v kateri so širokopasovna 
omrežja in digitalne storitve med seboj 
tesno povezani. Internet postaja 
prevladujoča platforma za komunikacijo, 
storitve in poslovanje. Zato vseevropska 
razpoložljivost hitrega dostopa do interneta 
in digitalnih storitev v javnem interesu 
bistveno prispeva h gospodarski rasti in 
enotnemu trgu.

(1) Telekomunikacijska omrežja in storitve 
predstavljajo vedno bolj internetno podprto 
infrastrukturo, v kateri so širokopasovna 
omrežja in digitalne storitve med seboj 
tesno povezani. Internet postaja 
prevladujoča platforma za komunikacijo, 
storitve, izobraževanje, udeležbo v 
družbenem in političnem življenju ter
poslovanje. Zato vseevropska 
razpoložljivost hitrega dostopa do interneta 
in digitalnih storitev v javnem interesu 
bistveno prispeva k družbeni in
gospodarski rasti in enotnemu trgu.

Or. en

Predlog spremembe 39
Rachida Dati
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Telekomunikacijska omrežja in storitve 
predstavljajo vedno bolj internetno podprto 
infrastrukturo, v kateri so širokopasovna 
omrežja in digitalne storitve med seboj 
tesno povezani. Internet postaja 
prevladujoča platforma za komunikacijo, 
storitve in poslovanje. Zato vseevropska 
razpoložljivost hitrega dostopa do interneta 
in digitalnih storitev v javnem interesu 
bistveno prispeva h gospodarski rasti in 
enotnemu trgu.

(1) Telekomunikacijska omrežja in storitve 
predstavljajo vedno bolj internetno podprto 
infrastrukturo, v kateri so širokopasovna 
omrežja in digitalne storitve med seboj 
tesno povezani. Internet postaja 
prevladujoča platforma za komunikacijo, 
storitve in poslovanje. Zato vseevropska 
razpoložljivost širokega, hitrega in 
varnega dostopa do interneta in digitalnih 
storitev v javnem interesu bistveno 
prispeva h gospodarski rasti in enotnemu 
trgu.

Or. fr

Obrazložitev

Zagotovitev hitrega dostopa do interneta je prednostna naloga skupaj s širokim dostopom 
vseh državljanov do varnega interneta. Demokratizacija orodij, povezanih z digitalnimi 
storitvami, je nujna faza, v kateri je treba okrepiti tudi strukture in izobraževanje o 
odgovornem digitalnem obnašanju.

Predlog spremembe 40
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Telekomunikacijska omrežja in storitve 
predstavljajo vedno bolj internetno podprto 
infrastrukturo, v kateri so širokopasovna 
omrežja in digitalne storitve med seboj 
tesno povezani. Internet postaja 
prevladujoča platforma za komunikacijo, 
storitve in poslovanje. Zato vseevropska 
razpoložljivost hitrega dostopa do interneta 
in digitalnih storitev v javnem interesu 
bistveno prispeva h gospodarski rasti in 
enotnemu trgu.

(1) Telekomunikacijska omrežja in storitve 
predstavljajo vedno bolj internetno podprto 
infrastrukturo, v kateri so širokopasovna 
omrežja in digitalne storitve med seboj 
tesno povezani. Internet postaja 
prevladujoča platforma za komunikacijo, 
storitve in poslovanje. Zato vseevropska 
razpoložljivost hitrega dostopa do interneta 
in digitalnih storitev v javnem interesu 
bistveno prispeva h gospodarski rasti, 
konkurenčnosti, socialni vključenosti in 
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enotnemu trgu.

Or. en

Predlog spremembe 41
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1 a) Evropski trg s skoraj 500 milijoni 
ljudi s hitro širokopasovno povezavo bi 
deloval kot gonilna sila pri razvoju 
notranjega trga, pri čemer bi se oblikovala 
v globalnem merilu edinstvena kritična 
masa uporabnikov, ki bi vsem regijam 
dala nove priložnosti ter vsakemu 
uporabniku večjo vrednost, Evropi pa 
zmožnost, da postane vodilno, na znanju 
temelječe gospodarstvo na svetovni ravni. 
Pospešena postavitev hitrih in ultrahitrih 
širokopasovnih omrežij je bistvena za 
razvoj evropske produktivnosti ter za 
nastajanje novih in malih podjetij, ki so 
lahko vodilna v različnih sektorjih, na 
primer v zdravstvu, proizvodnji in 
storitvenih dejavnostih.

Or. en

Predlog spremembe 42
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1 b) Razvoj širokopasovnega prometa 
kaže, da je potreba po pasovni širini še 
naprej ogromna. Povpraševanje po 
mobilnem podatkovnem prometu na leto 
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naraste za 50 %, spodbujajo pa ga 
aplikacije in storitve, ki potrebujejo 
pasovno dolžino, večje število spletnih 
uporabnikov in več spletnih vsebin, zlasti 
video vsebin.

Or. en

Predlog spremembe 43
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1 c) To vse hitrejše naraščanje 
širokopasovnega prometa bo zahtevalo 
ambiciozne politike na ravni Unije in 
držav članic tako za stacionarna kot 
mobilna širokopasovna omrežja, če naj 
Evropa doseže večjo rast, konkurenčnost 
in produktivnost.

Or. en

Predlog spremembe 44
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1 d) Program za politiko 
radiofrekvenčnega spektra je pomemben 
korak k povečanju priložnosti mobilnega 
omrežja, zato je bistveno, da države 
članice hitro izvedejo njegove določbe. 

Or. en
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Predlog spremembe 45
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1 e) Razprava o tem, kako in kdaj odpreti 
frekvenčni pas 700 MHz (694 – 790 MHz) 
za mobilno širokopasovno omrežje, je 
ključnega pomena, če se želi Evropa 
izogniti izčrpanju svojih zmogljivosti. 

Or. en

Predlog spremembe 46
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1 f) Evropska resolucija z dne 11. maja 
2011 omenja potrebo po ukrepanju, da bi 
uskladili dodatne frekvenčne pasove, kot 
je frekvenčni pas 700 MHz.
1 P7_TA(2011)0220.

Or. en

Predlog spremembe 47
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Evropski svet je 26. marca 2010 
pozdravil predlog Komisije za začetek 
izvajanja strategije Evropa 2020. Ena od 
treh prednostnih nalog strategije 

(2) Evropski svet je 26. marca 2010 
pozdravil predlog Komisije za začetek 
izvajanja strategije Evropa 2020. Ena od 
treh prednostnih nalog strategije 
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Evropa 2020 je pametna rast z razvojem na 
znanju in inovacijah temelječega 
gospodarstva. Naložbe v telekomunikacije, 
zlasti v širokopasovna omrežja in 
infrastrukturo za digitalne storitve, so 
pogoj za zagotovitev pametne kot tudi 
trajnostne in vključujoče gospodarske rasti 
v Uniji.

Evropa 2020 je pametna rast z razvojem na 
znanju in inovacijah temelječega 
gospodarstva. Naložbe v telekomunikacije, 
zlasti v širokopasovna in visokohitrostna 
širokopasovna omrežja in infrastrukturo za 
digitalne storitve, so pogoj za zagotovitev 
pametne, trajnostne in vključujoče 
gospodarske rasti v Uniji.

Or. fr

Predlog spremembe 48
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Evropski svet je na zasedanju 
17. junija 2010 odobril digitalno agendo za 
Evropo in vse institucije pozval, naj si 
prizadevajo za njeno celovito izvajanje. V 
njej je začrtal pot za doseganje čim večjega 
socialnega in gospodarskega potenciala 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, zlasti z vzpostavitvijo 
visokohitrostnih širokopasovnih omrežij, 
da bi imeli do leta 2020 vsi Evropejci 
dostop do interneta s hitrostjo nad 30 Mbps 
in da bi bilo najmanj 50 % evropskih 
gospodinjstev naročenih na internetno 
povezavo s hitrostjo nad 100 Mbps. 
Digitalna agenda naj bi zagotovila
stabilen pravni okvir, ki bi spodbujal 
naložbe v odprto in konkurenčno 
infrastrukturo za visokohitrostni dostop do 
interneta in v s tem povezane storitve; pravi 
enotni trg spletnih vsebin in storitev, 
dejavna podpora digitalizacije bogate 
evropske kulturne dediščine ter 
spodbujanje dostopa do interneta in 
njegove uporabe pri vseh evropskih 
državljanih, zlasti s podpiranjem 
digitalnega opismenjevanja in dostopnosti 
digitalnih vsebin. Države članice morajo 

(3) Evropski svet je na zasedanju 
17. junija 2010 odobril digitalno agendo za 
Evropo in vse institucije pozval, naj si 
prizadevajo za njeno celovito izvajanje. V 
njej je začrtal pot za doseganje čim večjega 
socialnega in gospodarskega potenciala 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, zlasti z vzpostavitvijo 
visokohitrostnih širokopasovnih omrežij, 
da bi imeli do leta 2020 vsi Evropejci 
dostop do interneta s hitrostjo nad 30 Mbps 
in da bi bilo najmanj 50 % evropskih 
gospodinjstev naročenih na internetno 
povezavo s hitrostjo nad 100 Mbps. 
Vendar glede na hiter razvoj tehnologij, 
zaradi katerih so spletne povezave vse 
hitrejše, si je danes primerno postaviti za 
cilj, da bi vsa gospodinjstva EU imela 
spletno povezavo s hitrostjo nad 100Mbps 
ali hitrostjo, ki se tej čim bolj približa, in 
zagotoviti stabilen pravni okvir, ki bi 
spodbujal naložbe v odprto in konkurenčno 
infrastrukturo za visokohitrostni dostop do 
interneta in s tem povezane storitve; pravi 
enotni trg spletnih vsebin in storitev, 
dejavna podpora digitalizacije bogate 
evropske kulturne dediščine ter 
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izvajati operativne nacionalne načrte za 
visokohitrostni dostop do interneta, da bi 
usmerile javno financiranje v področja, ki 
niso zadostno financirana z zasebnimi 
naložbami v internetno infrastrukturo, ter 
spodbujati vzpostavitev in uporabo 
sodobnih dostopnih spletnih storitev.

spodbujanje dostopa do interneta in 
njegove uporabe pri vseh evropskih 
državljanih, zlasti s podpiranjem 
digitalnega opismenjevanja in dostopnosti 
digitalnih vsebin. Države članice morajo 
izvajati operativne nacionalne načrte za 
visokohitrostni dostop do interneta, da bi 
usmerile javno financiranje v področja, ki 
niso zadostno financirana z zasebnimi 
naložbami v internetno infrastrukturo, ter 
spodbujati vzpostavitev in uporabo 
sodobnih dostopnih spletnih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 49
András Gyürk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Evropski svet je na zasedanju 
17. junija 2010 odobril digitalno agendo za 
Evropo in vse institucije pozval, naj si 
prizadevajo za njeno celovito izvajanje. V 
njej je začrtal pot za doseganje čim večjega 
socialnega in gospodarskega potenciala 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, zlasti z vzpostavitvijo 
visokohitrostnih širokopasovnih omrežij, 
da bi imeli do leta 2020 vsi Evropejci 
dostop do interneta s hitrostjo nad 30 Mbps 
in da bi bilo najmanj 50 % evropskih 
gospodinjstev naročenih na internetno 
povezavo s hitrostjo nad 100 Mbps. 
Digitalna agenda naj bi zagotovila stabilen 
pravni okvir, ki bi spodbujal naložbe v 
odprto in konkurenčno infrastrukturo za 
visokohitrostni dostop do interneta in v s 
tem povezane storitve; pravi enotni trg 
spletnih vsebin in storitev, dejavna podpora 
digitalizacije bogate evropske kulturne 
dediščine ter spodbujanje dostopa do 
interneta in njegove uporabe pri vseh 

(3) Evropski svet je na zasedanju 
17. junija 2010 odobril digitalno agendo za 
Evropo in vse institucije pozval, naj si 
prizadevajo za njeno celovito izvajanje. V 
njej je začrtal pot za doseganje čim večjega 
socialnega in gospodarskega potenciala 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, zlasti z vzpostavitvijo 
visokohitrostnih širokopasovnih omrežij, 
da bi imeli do leta 2020 vsi Evropejci 
dostop do interneta s hitrostjo nad 30 Mbps 
in da bi bilo najmanj 50 % evropskih 
gospodinjstev naročenih na internetno 
povezavo s hitrostjo nad 100 Mbps. 
Digitalna agenda naj bi zagotovila stabilen 
pravni okvir, ki bi spodbujal naložbe v 
odprto in konkurenčno infrastrukturo za 
visokohitrostni dostop do interneta in v s 
tem povezane storitve; pravi enotni trg 
spletnih vsebin in storitev, dejavna podpora 
digitalizacije bogate evropske kulturne 
dediščine ter spodbujanje dostopa do 
interneta in njegove uporabe pri vseh 
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evropskih državljanih, zlasti s podpiranjem 
digitalnega opismenjevanja in dostopnosti 
digitalnih vsebin. Države članice morajo 
izvajati operativne nacionalne načrte za 
visokohitrostni dostop do interneta, da bi 
usmerile javno financiranje v področja, ki 
niso zadostno financirana z zasebnimi 
naložbami v internetno infrastrukturo, ter 
spodbujati vzpostavitev in uporabo 
sodobnih dostopnih spletnih storitev.

evropskih državljanih, zlasti s podpiranjem 
digitalnega opismenjevanja in dostopnosti 
digitalnih vsebin. Države članice morajo 
izvajati operativne nacionalne načrte za 
visokohitrostni dostop do interneta, da bi 
usmerile javno financiranje v področja, ki 
niso zadostno financirana z zasebnimi 
naložbami v internetno infrastrukturo, ter 
spodbujati vzpostavitev in uporabo 
sodobnih dostopnih spletnih storitev.
Postavitev spletnih infrastruktur bi bilo 
treba zlasti podpirati na podeželskih in 
redko naseljenih območjih, kjer je na 
voljo počasna povezava ali pa povezave 
sploh ni.

Or. en

Predlog spremembe 50
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Evropski svet je na zasedanju 
17. junija 2010 odobril digitalno agendo za 
Evropo in vse institucije pozval, naj si 
prizadevajo za njeno celovito izvajanje. V 
njej je začrtal pot za doseganje čim večjega 
socialnega in gospodarskega potenciala 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, zlasti z vzpostavitvijo 
visokohitrostnih širokopasovnih omrežij, 
da bi imeli do leta 2020 vsi Evropejci 
dostop do interneta s hitrostjo nad 30 Mbps 
in da bi bilo najmanj 50 % evropskih 
gospodinjstev naročenih na internetno 
povezavo s hitrostjo nad 100 Mbps. 
Digitalna agenda naj bi zagotovila stabilen 
pravni okvir, ki bi spodbujal naložbe v 
odprto in konkurenčno infrastrukturo za 
visokohitrostni dostop do interneta in v s 
tem povezane storitve; pravi enotni trg 
spletnih vsebin in storitev, dejavna podpora 

(3) Evropski svet je na zasedanju 17. junija 
2010 odobril digitalno agendo, potem ko je 
Evropski parlament sprejel  „Novo 
digitalno agendo za Evropo: 2015.eu“, in 
vse institucije pozval, naj si prizadevajo za 
njeno celovito izvajanje. V njej je začrtal 
pot za doseganje čim večjega socialnega in 
gospodarskega potenciala informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, zlasti z 
vzpostavitvijo visokohitrostnih 
širokopasovnih omrežij, da bi imeli do 
leta 2020 vsi Evropejci dostop do interneta 
s hitrostjo nad 30 Mbps, ki ga zagotavljajo 
različne tehnologije, in da bi bilo najmanj 
50 % evropskih gospodinjstev naročenih na 
internetno povezavo s hitrostjo nad 
100 Mbps. Digitalna agenda naj bi 
zagotovila stabilen pravni okvir, ki bi 
spodbujal naložbe v odprto in konkurenčno 
infrastrukturo za visokohitrostni dostop do 
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digitalizacije bogate evropske kulturne 
dediščine ter spodbujanje dostopa do 
interneta in njegove uporabe pri vseh 
evropskih državljanih, zlasti s podpiranjem 
digitalnega opismenjevanja in dostopnosti 
digitalnih vsebin. Države članice morajo 
izvajati operativne nacionalne načrte za 
visokohitrostni dostop do interneta, da bi 
usmerile javno financiranje v področja, ki 
niso zadostno financirana z zasebnimi 
naložbami v internetno infrastrukturo, ter 
spodbujati vzpostavitev in uporabo 
sodobnih dostopnih spletnih storitev.

interneta in v s tem povezane storitve; 
pravi enotni trg spletnih vsebin in storitev, 
dejavna podpora digitalizacije bogate 
evropske kulturne dediščine ter 
spodbujanje dostopa do interneta in 
njegove uporabe pri vseh evropskih 
državljanih, zlasti s podpiranjem 
digitalnega opismenjevanja in dostopnosti 
digitalnih vsebin. Države članice morajo 
izvajati operativne nacionalne načrte za 
visokohitrostni dostop do interneta, da bi 
usmerile javno financiranje v področja, ki 
niso zadostno financirana z zasebnimi 
naložbami v internetno infrastrukturo, ter 
spodbujati vzpostavitev in uporabo 
sodobnih dostopnih spletnih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 51
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Evropski svet je na zasedanju 
17. junija 2010 odobril digitalno agendo za 
Evropo in vse institucije pozval, naj si 
prizadevajo za njeno celovito izvajanje. V 
njej je začrtal pot za doseganje čim večjega 
socialnega in gospodarskega potenciala 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, zlasti z vzpostavitvijo 
visokohitrostnih širokopasovnih omrežij, 
da bi imeli do leta 2020 vsi Evropejci 
dostop do interneta s hitrostjo nad 30 Mbps 
in da bi bilo najmanj 50 % evropskih 
gospodinjstev naročenih na internetno 
povezavo s hitrostjo nad 100 Mbps. 
Digitalna agenda naj bi zagotovila stabilen 
pravni okvir, ki bi spodbujal naložbe v 
odprto in konkurenčno infrastrukturo za 
visokohitrostni dostop do interneta in v s 
tem povezane storitve; pravi enotni trg 

(3) Evropski svet je na zasedanju 
17. junija 2010 odobril digitalno agendo za 
Evropo in vse institucije pozval, naj si 
prizadevajo za njeno celovito izvajanje. V 
njej je začrtal pot za doseganje čim večjega 
socialnega in gospodarskega potenciala 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, zlasti z vzpostavitvijo 
visokohitrostnih širokopasovnih omrežij, 
da bi imeli do leta 2020 vsi Evropejci 
dostop do interneta s hitrostjo nad 30 Mbps 
in da bi bilo najmanj 50 % evropskih 
gospodinjstev naročenih na internetno 
povezavo s hitrostjo nad 100 Mbps. 
Digitalna agenda naj bi zagotovila stabilen 
pravni okvir, ki bi spodbujal naložbe v 
odprto in konkurenčno infrastrukturo za 
visokohitrostni dostop do interneta in v s 
tem povezane storitve; pravi enotni trg 
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spletnih vsebin in storitev, dejavna podpora 
digitalizacije bogate evropske kulturne 
dediščine ter spodbujanje dostopa do 
interneta in njegove uporabe pri vseh 
evropskih državljanih, zlasti s podpiranjem 
digitalnega opismenjevanja in dostopnosti 
digitalnih vsebin. Države članice morajo 
izvajati operativne nacionalne načrte za 
visokohitrostni dostop do interneta, da bi 
usmerile javno financiranje v področja, ki 
niso zadostno financirana z zasebnimi 
naložbami v internetno infrastrukturo, ter 
spodbujati vzpostavitev in uporabo 
sodobnih dostopnih spletnih storitev.

spletnih vsebin in storitev, dejavna podpora 
digitalizacije bogate evropske kulturne 
dediščine ter spodbujanje dostopa do 
interneta in njegove uporabe pri vseh 
evropskih državljanih, zlasti s podpiranjem 
digitalnega opismenjevanja in dostopnosti 
digitalnih vsebin. Države članice morajo 
izvajati operativne nacionalne načrte za 
visokohitrostni dostop do interneta, da bi 
usmerile javno financiranje v področja, ki 
niso zadostno financirana z zasebnimi 
naložbami v internetno infrastrukturo, ter 
spodbujati vzpostavitev in uporabo 
sodobnih dostopnih spletnih storitev, da bi 
lahko vsi evropski državljani in 
gospodarstvo v celoti izkoristili 
širokopasovna omrežja.

Or. en

Predlog spremembe 52
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Evropski svet je na zasedanju 
17. junija 2010 odobril digitalno agendo za 
Evropo in vse institucije pozval, naj si 
prizadevajo za njeno celovito izvajanje. V 
njej je začrtal pot za doseganje čim večjega 
socialnega in gospodarskega potenciala 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, zlasti z vzpostavitvijo 
visokohitrostnih širokopasovnih omrežij, 
da bi imeli do leta 2020 vsi Evropejci 
dostop do interneta s hitrostjo nad 30 Mbps 
in da bi bilo najmanj 50 % evropskih 
gospodinjstev naročenih na internetno 
povezavo s hitrostjo nad 100 Mbps. 
Digitalna agenda naj bi zagotovila stabilen 
pravni okvir, ki bi spodbujal naložbe v 
odprto in konkurenčno infrastrukturo za 
visokohitrostni dostop do interneta in v s 

(3) Evropski svet je na zasedanju 
17. junija 2010 odobril digitalno agendo za 
Evropo in vse institucije pozval, naj si 
prizadevajo za njeno celovito izvajanje. V 
njej je začrtal pot za doseganje čim večjega 
socialnega in gospodarskega potenciala 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, zlasti z vzpostavitvijo odprtih 
širokopasovnih in visokohitrostnih
širokopasovnih omrežij, da bi imeli do 
leta 2020 vsi Evropejci dostop do interneta 
s hitrostjo nad 30 Mbps in da bi bilo 
najmanj 50 % evropskih gospodinjstev 
naročenih na internetno povezavo s 
hitrostjo nad 100 Mbps. Digitalna agenda 
naj bi zagotovila stabilen pravni okvir, ki 
bi spodbujal naložbe v odprto in 
konkurenčno infrastrukturo za 
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tem povezane storitve; pravi enotni trg 
spletnih vsebin in storitev, dejavna podpora 
digitalizacije bogate evropske kulturne 
dediščine ter spodbujanje dostopa do 
interneta in njegove uporabe pri vseh 
evropskih državljanih, zlasti s podpiranjem 
digitalnega opismenjevanja in dostopnosti 
digitalnih vsebin. Države članice morajo
izvajati operativne nacionalne načrte za 
visokohitrostni dostop do interneta, da bi 
usmerile javno financiranje v področja, ki 
niso zadostno financirana z zasebnimi 
naložbami v internetno infrastrukturo, ter 
spodbujati vzpostavitev in uporabo 
sodobnih dostopnih spletnih storitev.

visokohitrostni dostop do interneta in v s 
tem povezane storitve; pravi enotni trg 
interoperabilnih spletnih vsebin in 
storitev, dejavna podpora digitalizacije 
bogate evropske kulturne dediščine ter 
spodbujanje dostopa do interneta in 
njegove uporabe pri vseh evropskih 
državljanih, zlasti s podpiranjem 
digitalnega opismenjevanja in dostopnosti 
digitalnih vsebin. Države članice bi morale
izvajati operativne nacionalne načrte za 
visokohitrostni dostop do interneta, da bi 
usmerile javno financiranje v področja, ki 
niso zadostno financirana z zasebnimi 
naložbami v internetno infrastrukturo, ter 
spodbujati vzpostavitev in uporabo 
sodobnih dostopnih spletnih storitev.

Or. fr

Predlog spremembe 53
Rachida Dati

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Evropski svet je na zasedanju 
17. junija 2010 odobril digitalno agendo za 
Evropo in vse institucije pozval, naj si 
prizadevajo za njeno celovito izvajanje. V 
njej je začrtal pot za doseganje čim večjega 
socialnega in gospodarskega potenciala 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, zlasti z vzpostavitvijo 
visokohitrostnih širokopasovnih omrežij, 
da bi imeli do leta 2020 vsi Evropejci 
dostop do interneta s hitrostjo nad 30 Mbps 
in da bi bilo najmanj 50 % evropskih 
gospodinjstev naročenih na internetno 
povezavo s hitrostjo nad 100 Mbps. 
Digitalna agenda naj bi zagotovila stabilen 
pravni okvir, ki bi spodbujal naložbe v 
odprto in konkurenčno infrastrukturo za 
visokohitrostni dostop do interneta in v s 

(3) Evropski svet je na zasedanju 
17. junija 2010 odobril digitalno agendo za 
Evropo in vse institucije pozval, naj si 
prizadevajo za njeno celovito izvajanje. V 
njej je začrtal pot za doseganje čim večjega 
socialnega in gospodarskega potenciala 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, zlasti z vzpostavitvijo 
visokohitrostnih širokopasovnih omrežij, 
da bi imeli do leta 2020 vsi Evropejci 
dostop do interneta s hitrostjo nad 30 Mbps 
in da bi bilo najmanj 50 % evropskih 
gospodinjstev naročenih na internetno 
povezavo s hitrostjo nad 100 Mbps. 
Digitalna agenda naj bi zagotovila stabilen 
pravni okvir, ki bi spodbujal naložbe v 
odprto, konkurenčno in varno
infrastrukturo za visokohitrostni dostop do 
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tem povezane storitve; pravi enotni trg 
spletnih vsebin in storitev, dejavna podpora 
digitalizacije bogate evropske kulturne 
dediščine ter spodbujanje dostopa do 
interneta in njegove uporabe pri vseh 
evropskih državljanih, zlasti s podpiranjem 
digitalnega opismenjevanja in dostopnosti 
digitalnih vsebin. Države članice morajo
izvajati operativne nacionalne načrte za 
visokohitrostni dostop do interneta, da bi 
usmerile javno financiranje v področja, ki 
niso zadostno financirana z zasebnimi 
naložbami v internetno infrastrukturo, ter 
spodbujati vzpostavitev in uporabo 
sodobnih dostopnih spletnih storitev.

interneta in v s tem povezane storitve; 
pravi enotni trg spletnih vsebin in storitev, 
dejavna podpora digitalizacije bogate 
evropske kulturne dediščine ter 
spodbujanje dostopa do interneta in 
njegove uporabe pri vseh evropskih 
državljanih, zlasti s podpiranjem 
digitalnega opismenjevanja in 
izobraževanja ter dostopnosti digitalnih 
vsebin. Države članice bi morale izvajati 
operativne nacionalne načrte za 
visokohitrostni dostop do interneta, da bi 
usmerile javno financiranje v področja, ki 
niso zadostno financirana z zasebnimi 
naložbami v internetno infrastrukturo, ter 
spodbujati vzpostavitev in uporabo 
sodobnih dostopnih spletnih storitev.

Or. fr

Obrazložitev

Demokratizacija orodij, povezanih z digitalnimi storitvami, je nujna faza, v kateri je treba 
okrepiti tudi strukture in izobraževanje o odgovornem digitalnem obnašanju.

Predlog spremembe 54
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3 a) Medtem ko je postavitev optičnih in 
ultrahitrih širokopasovnih povezav v 
Evropi še vedno nezadovoljiva, druga 
gospodarstva po svetu, kot so Kitajska, 
Japonska in Južna Koreja, prevzemajo 
vodilno vlogo s ponudbo znatno višjih 
zmogljivosti ter hitrosti 1 Gbps in več. 
Naložbe v optična omrežja v domačih in 
pasivnih infrastrukturah v zalednem 
omrežju so bistvene, če naj bo Evropa 
prostor novih inovacij, znanj in storitev. 

Or. en
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Predlog spremembe 55
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3 b) Da bi zagotovili konkurenčnost 
Unije in spodbudili rast evropskega 
gospodarstva na področju storitev, ki ima 
v svetu vodilno vlogo, bi morali cilje 
digitalne agende doseči do leta 2015 in ne 
2020.

Or. en

Predlog spremembe 56
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3 c) Cilje za leto 2020 bi morali revidirati 
in si prizadevati, da bi Evropa imela 
najhitrejšo širokopasovno povezavo na 
svetu tako, da bi poskušali zagotoviti, da 
bi do leta 2020 vsi Evropejci imeli dostop 
do hitrosti 100 Mbps, 50 % evropskih 
gospodinjstev pa do hitrosti 1 Gbps ali 
več. Projekti, ki so v okviru te določbe 
upravičeni do sredstev, bi morali 
zagotavljati hitrost vsaj 100 Mbps na 
območju podeželja in 1Gbps na gosto 
naseljenih ali mestnih območjih.

Or. en

Predlog spremembe 57
Amelia Andersdotter
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Komisija v sporočilu Evropskemu
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij – Evropske širokopasovne povezave: 
naložbe v rast, ki jo poganja digitizacija 
ugotavlja, da so zaradi odločilne vloge, ki 
jo ima internet, koristi za družbo kot celoto 
precej večje kot zasebne spodbude za 
naložbe v hitrejša omrežja. Zato je na tem 
področju potrebna javna podpora, vendar 
ne sme neustrezno izkrivljati konkurence.

(4) Komisija v sporočilu Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij – Evropske širokopasovne povezave: 
naložbe v rast, ki jo poganja digitizacija 
ugotavlja, da so zaradi odločilne vloge, ki 
jo ima internet, koristi za družbo kot celoto 
precej večje kot zasebne spodbude za 
naložbe v hitrejša omrežja. Zato je na tem 
področju potrebna javna podpora, posebno 
pozornost pa je treba nameniti postavitvi 
pasivnih infrastruktur in če je to ustrezno, 
njihovemu regionalnemu/lokalnemu 
javnemu izkoriščanju v prihodnosti, saj so 
tam spodbude za zasebne naložbe 
ponavadi manjše, ob njih pa bi morali 
zagotoviti čim večjo konkurenco v 
nadaljnji komunikacijski verigi od 
aktivnih infrastruktur do e-storitev.

Or. en

Obrazložitev

Javna podpora postavitvi pasivnih telekomunikacijskih infrastruktur in če je to ustrezno, 
javno izkoriščanje teh v prihodnosti bi morala biti sorazmerna s primanjkovanjem spodbud, 
ki bi omogočale številnost zasebnih naložb na tem področju, saj bi tako zmanjšali tveganje za 
morebitne monopolistične težnje ali ravnanja maloštevilnih akterjev, ki bi izhajalo iz 
njihovega obvladovanja ključnih infrastruktur.

Predlog spremembe 58
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Komisija v sporočilu Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 

(4) Komisija v sporočilu Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
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ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij – Evropske širokopasovne povezave: 
naložbe v rast, ki jo poganja digitizacija 
ugotavlja, da so zaradi odločilne vloge, ki 
jo ima internet, koristi za družbo kot celoto 
precej večje kot zasebne spodbude za 
naložbe v hitrejša omrežja. Zato je na tem 
področju potrebna javna podpora, vendar
ne sme neustrezno izkrivljati konkurence.

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij – Evropske širokopasovne povezave: 
naložbe v rast, ki jo poganja digitizacija 
ugotavlja, da so zaradi odločilne vloge, ki 
jo ima internet, koristi za družbo kot celoto 
precej večje kot zasebne spodbude za 
naložbe v hitrejša omrežja. Zato je na tem 
področju potrebna javna podpora, ki mora 
biti usmerjena v področja, kjer 
primanjkuje komercialnih pobud za 
zadovoljitev sedanjega ali predvidenega 
povpraševanja. Javna podpora ne sme 
izkrivljati konkurence in tudi ne krepiti 
vladajočega položaja nekaterih igralcev 
na trgu ali ustvarjati ovir za zasebne 
naložbe.

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo poudariti, da bi morala biti javna podpora zagotovljena le, kjer obstoječi pogoji 
onemogočajo naložbe zasebnega sektorja. Poleg tega bi bilo treba pri javni podpori 
upoštevati tudi prihodnje povpraševanje glede na demografske spremembe in nadaljnjo 
urbanizacijo.

Predlog spremembe 59
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Komisija v sporočilu Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij – Evropske širokopasovne povezave: 
naložbe v rast, ki jo poganja digitizacija 
ugotavlja, da so zaradi odločilne vloge, ki 
jo ima internet, koristi za družbo kot celoto 
precej večje kot zasebne spodbude za 
naložbe v hitrejša omrežja. Zato je na tem 
področju potrebna javna podpora, vendar 
ne sme neustrezno izkrivljati konkurence.

(4) Komisija v sporočilu Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij – Evropske širokopasovne povezave: 
naložbe v rast, ki jo poganja digitizacija 
ugotavlja, da so zaradi odločilne vloge, ki 
jo ima internet, koristi za družbo kot celoto 
precej večje kot zasebne spodbude za 
naložbe v hitrejša omrežja. Javna podpora 
naložbam v hitrejša omrežja utegne biti 
potrebna, morala pa bi biti skrbno 
usmerjena v področja, kjer ni spodbud za 
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naložbe. Zato je na tem področju potrebna 
javna podpora, vendar ne sme neustrezno 
izkrivljati konkurence, izrivati zasebnih 
naložb ali ustvarjati ovir zanje.

Or. en

Predlog spremembe 60
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Komisija v sporočilu Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij – Evropske širokopasovne povezave: 
naložbe v rast, ki jo poganja digitizacija 
ugotavlja, da so zaradi odločilne vloge, ki 
jo ima internet, koristi za družbo kot celoto 
precej večje kot zasebne spodbude za 
naložbe v hitrejša omrežja. Zato je na tem 
področju potrebna javna podpora, vendar 
ne sme neustrezno izkrivljati konkurence.

(4) Komisija v sporočilu Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij – Evropske širokopasovne povezave: 
naložbe v rast, ki jo poganja digitizacija 
ugotavlja, da so zaradi odločilne vloge, ki 
jo ima internet, koristi za družbo kot celoto 
precej večje kot zasebne spodbude za 
naložbe v hitrejša omrežja. Javne naložbe 
v hitra in ultrahitra širokopasovna 
omrežja bi morale biti skrbno usmerjene v 
redko in gosto naseljena območja, kjer 
primanjkuje komercialnih spodbud za 
naložbe. Na tem področju je potrebna 
javna podpora, vendar ne sme neustrezno 
izkrivljati konkurence in tudi ne ustvarjati 
ovir za naložbe.

Or. en

Predlog spremembe 61
András Gyürk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Komisija v sporočilu Evropskemu (4) Komisija v sporočilu Evropskemu 
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parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij – Evropske širokopasovne povezave: 
naložbe v rast, ki jo poganja digitizacija 
ugotavlja, da so zaradi odločilne vloge, ki 
jo ima internet, koristi za družbo kot celoto 
precej večje kot zasebne spodbude za 
naložbe v hitrejša omrežja. Zato je na tem 
področju potrebna javna podpora, vendar 
ne sme neustrezno izkrivljati konkurence.

parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij – Evropske širokopasovne povezave: 
naložbe v rast, ki jo poganja digitalizacija, 
ugotavlja, da so zaradi odločilne vloge, ki 
jo ima internet, koristi za družbo kot celoto 
precej večje kot zasebne spodbude za 
naložbe v hitrejša omrežja, zlasti na 
podeželskih in redko naseljenih območjih. 
Zato je na tem področju potrebna javna 
podpora, vendar ne sme neustrezno 
izkrivljati konkurence.

Or. en

Predlog spremembe 62
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4 a) Ultrahitra omrežja na gosto 
naseljenih/urbanih območjih so ključnega 
pomena, če naj Evropa pridobi koristi 
znatne gospodarske rasti, ki izvirajo iz 
sodobnega internetnega gospodarstva. 
Mesta, ki lahko ponudijo v svetovnem 
merilu vodilne širokopasovne hitrosti, 
bodo pritegnila inovacije, naložbe, znanje 
in podjetja, od česar bo imela koristi 
celotna Unija.  Medtem ko bi morale 
zasebne naložbe ostati glavna gonilna 
sila, bi lahko javne naložbe, zlasti javne 
naložbe v pasivne strukture, pri katerih je 
obdobje izplačila zelo dolgo, spodbujale 
postavitev ultrahitrih širokopasovnih 
omrežij, ki nudijo hitrost 1 Gbps in 
možnost nadgradnje hitrosti na 10 Gbps 
ali več, kjer očitno ni ekonomskih 
argumentov za ponudbo tako visokih 
hitrosti.

Or. en
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Predlog spremembe 63
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Komisija v sporočilu Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij – Proračun za strategijo Evropa 2020 
podpira uvedbo instrumenta za 
povezovanje Evrope v okviru večletnega 
finančnega okvira, da se vzpostavi 
potrebna infrastruktura na področju 
prometa, energije ter informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij. Sinergija med 
temi sektorji ter z drugimi investicijskimi 
programi Unije je bistvena, saj se 
pojavljajo podobni izzivi, ki zahtevajo 
rešitve, ki sproščajo rast, preprečujejo 
razdrobljenost, krepijo kohezijo, dajejo 
prednost uporabi inovativnih finančnih 
instrumentov ter odpravljajo 
pomanjkljivosti na trgu in ozka grla, ki 
ovirajo dokončno vzpostavitev enotnega 
trga.

(5) Komisija v sporočilu Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij – Proračun za strategijo Evropa 2020 
podpira uvedbo instrumenta za 
povezovanje Evrope v okviru večletnega 
finančnega okvira, da se vzpostavi 
potrebna infrastruktura na področju 
prometa, energije ter informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij. Sinergija med 
temi sektorji ter z drugimi investicijskimi 
programi Unije je bistvena, saj se 
pojavljajo podobni izzivi, ki zahtevajo 
rešitve, ki sproščajo rast, preprečujejo 
razdrobljenost, krepijo kohezijo, dajejo 
prednost uporabi inovativnih finančnih 
instrumentov ter odpravljajo 
pomanjkljivosti na trgu in ozka grla, ki 
ovirajo dokončno vzpostavitev enotnega 
trga.

Da bi dokončno vzpostavili digitalni 
enotni trg, bi bilo treba zagotoviti tesno 
sodelovanje in usklajevanje dejavnosti iz 
programa instrumenta za povezovanje 
Evrope z nacionalnimi in regionalnimi 
ukrepi na področju širokopasovnih 
omrežij, poleg tega pa postavitev prometne 
in energetske infrastrukture.

Or. en

Predlog spremembe 64
András Gyürk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Komisija v sporočilu Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij – Proračun za strategijo Evropa 2020 
podpira uvedbo instrumenta za 
povezovanje Evrope v okviru večletnega 
finančnega okvira, da se vzpostavi 
potrebna infrastruktura na področju 
prometa, energije ter informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij. Sinergija med 
temi sektorji ter z drugimi investicijskimi 
programi Unije je bistvena, saj se 
pojavljajo podobni izzivi, ki zahtevajo 
rešitve, ki sproščajo rast, preprečujejo 
razdrobljenost, krepijo kohezijo, dajejo 
prednost uporabi inovativnih finančnih 
instrumentov ter odpravljajo 
pomanjkljivosti na trgu in ozka grla, ki 
ovirajo dokončno vzpostavitev enotnega 
trga.

(5) Komisija v sporočilu Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij – Proračun za strategijo Evropa 2020 
podpira uvedbo instrumenta za 
povezovanje Evrope v okviru večletnega 
finančnega okvira, da se vzpostavi 
potrebna infrastruktura na področju 
prometa, energije ter informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij. Sinergija med 
temi sektorji ter z drugimi investicijskimi 
programi Unije je bistvena, saj se 
pojavljajo podobni izzivi, ki zahtevajo 
rešitve, ki sproščajo rast, preprečujejo 
razdrobljenost, krepijo kohezijo, podpirajo 
široko razširjen dostop do interneta, 
dajejo prednost uporabi inovativnih 
finančnih instrumentov ter odpravljajo 
pomanjkljivosti na trgu in ozka grla, ki 
ovirajo dokončno vzpostavitev enotnega 
trga.

Or. en

Predlog spremembe 65
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Ker subvencije ponavadi prejemajo 
javni organi, inovativni finančni 
instrumenti pa so bolj namenjeni 
zasebnim vlagateljem, bi bilo treba 
posebno skrb nameniti uravnoteženemu 
dodeljevanju sredstev.

Or. fr
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Predlog spremembe 66
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ukrepi na področju širokopasovnih 
omrežij bodo v skladu z ustreznimi 
politikami, predpisi in smernicami Unije. 
Mednje spadajo tudi pravila in smernice za 
telekomunikacijske trge ter zlasti 
regulativni okvir za elektronske 
komunikacije iz leta 2009, ki uvaja jasen, 
zanesljiv in prožen pristop za urejanje 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev na hitro rastočih trgih. Ta pravila 
izvajajo nacionalni regulativni organi in 
Organ evropskih regulatorjev za 
elektronske komunikacije (BEREC). 
Priporočilo o omrežjih NGA, ki je bilo 
sprejeto leta 2010, naj bi izboljšalo pravno 
varnost ter spodbudilo vlaganja, 
konkurenco in inovacije na trgu 
širokopasovnih storitev, zlasti pri prehodu 
na dostopovna omrežja naslednje 
generacije (omrežja NGA), ter tako 
pospešilo razvoj enotnega trga.

(7) Ukrepi na področju širokopasovnih 
omrežij bodo v skladu z ustreznimi 
politikami, predpisi in smernicami Unije. 
Mednje spadajo tudi pravila in smernice za 
telekomunikacijske trge ter zlasti 
regulativni okvir za elektronske 
komunikacije iz leta 2009, ki uvaja jasen, 
zanesljiv in prožen pristop za urejanje 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev na hitro rastočih trgih. Ta pravila 
izvajajo nacionalni regulativni organi in 
Organ evropskih regulatorjev za 
elektronske komunikacije (BEREC). Če je 
to ustrezno, so v to vključene tudi 
„Smernice Skupnosti o uporabi pravil o 
državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo 
širokopasovnih omrežij“, ki so vodilo za 
uporabo javnih sredstev za projekte 
širokopasovnih omrežij in določajo stroga 
merila za uporabo državnih sredstev ter za
obveščanje o projektih, ki se ocenijo po 
teh smernicah. Priporočilo o omrežjih 
NGA, ki je bilo sprejeto leta 2010, naj bi 
izboljšalo pravno varnost ter spodbudilo 
vlaganja, konkurenco in inovacije na trgu 
širokopasovnih storitev, zlasti pri prehodu 
na dostopovna omrežja naslednje 
generacije (omrežja NGA), ter tako 
pospešilo razvoj enotnega trga.

Or. en

Predlog spremembe 67
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8 a) Finančni viri, ki so razpoložljivi na 
ravni Unije, so skromni; instrument za 
povezovanje Evrope bi moral biti 
usmerjen v projekte skupnega interesa, ki 
prinašajo največjo dodano vrednost EU. V 
telekomunikacijskem sektorju bi morala 
biti finančna pomoč usmerjena predvsem 
v projekte, ki bodo ustvarili povpraševanje 
po širokopasovnem omrežju, vključno z 
izgradnjo evropske infrastrukture za 
digitalne storitve, ki bi morala nato 
spodbuditi naložbe v postavitev 
širokopasovnih omrežij.

Or. en

Predlog spremembe 68
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) V okviru sistema odprtih in 
konkurenčnih trgov je posredovanje Unije 
potrebno tam, kjer je treba odpraviti 
pomanjkljivosti trga. Z zagotavljanjem 
finančne podpore in dodatnim 
financiranjem infrastrukturnih projektov 
lahko Unija prispeva k vzpostavitvi in 
razvoju vseevropskih omrežij na področju 
telekomunikacij, kar bo zagotovilo večje 
koristi v smislu vpliva na tržišče, upravne 
učinkovitosti in uporabe virov.

(9) V okviru sistema odprtih in 
konkurenčnih trgov utegne biti 
posredovanje Unije potrebno tam, kjer je 
treba odpraviti pomanjkljivosti trga ter kjer 
ni ekonomskih argumentov za ponudbo 
hitrosti 100 Mbps na podeželskih
območjih in hitrosti 1 Gbps ali več na 
urbanih območjih. Z zagotavljanjem 
finančne podpore in dodatnim 
financiranjem infrastrukturnih projektov 
lahko Unija prispeva k vzpostavitvi in 
razvoju vseevropskih omrežij na področju 
telekomunikacij, kar bo zagotovilo večje 
koristi v smislu vpliva na tržišče, upravne 
učinkovitosti in uporabe virov.

Or. en
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Predlog spremembe 69
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) V okviru sistema odprtih in 
konkurenčnih trgov je posredovanje Unije 
potrebno tam, kjer je treba odpraviti 
pomanjkljivosti trga. Z zagotavljanjem 
finančne podpore in dodatnim
financiranjem infrastrukturnih projektov 
lahko Unija prispeva k vzpostavitvi in 
razvoju vseevropskih omrežij na področju 
telekomunikacij, kar bo zagotovilo večje 
koristi v smislu vpliva na tržišče, upravne 
učinkovitosti in uporabe virov.

(9) V okviru sistema odprtih in 
konkurenčnih trgov je posredovanje Unije 
potrebno tam, kjer je treba odpraviti 
obstoječe in predvidene pomanjkljivosti 
trga. S financiranjem infrastrukturnih 
projektov lahko Unija prispeva k 
vzpostavitvi in razvoju vseevropskih 
omrežij na področju telekomunikacij, kar 
bo zagotovilo večje koristi v smislu vpliva 
na tržišče, upravne učinkovitosti in 
uporabe virov.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se ne osredotočimo le na sedanje razmere na določenem območju, pač pa 
upoštevamo tudi napovedi o prihodnjem razvoju dogodkov. Če se bo zaradi nadaljnje 
urbanizacije na nekem območju povpraševanje v prihodnosti predvidoma zmanjšalo, javna 
podpora naložbam morda ni primerna. Prav tako se lahko na urbanem območju, ki je zdaj 
ustrezno pokrito, povpraševanje v prihodnosti poveča, zadovoljiti pa ga bo mogoče le z 
naložbami v sedanjosti.

Predlog spremembe 70
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) V okviru sistema odprtih in 
konkurenčnih trgov je posredovanje Unije 
potrebno tam, kjer je treba odpraviti 
pomanjkljivosti trga. Z zagotavljanjem 
finančne podpore in dodatnim 
financiranjem infrastrukturnih projektov 
lahko Unija prispeva k vzpostavitvi in 

(9) V okviru sistema odprtih in 
konkurenčnih trgov je posredovanje Unije 
potrebno tam, kjer je treba odpraviti 
pomanjkljivosti trga. Z zagotavljanjem 
finančne podpore, pravne gotovosti in 
dodatnim financiranjem infrastrukturnih 
projektov lahko Unija prispeva k 



AM\909449SL.doc 25/135 PE494.476v01-00

SL

razvoju vseevropskih omrežij na področju 
telekomunikacij, kar bo zagotovilo večje 
koristi v smislu vpliva na tržišče, upravne 
učinkovitosti in uporabe virov.

vzpostavitvi in razvoju vseevropskih 
omrežij na področju telekomunikacij, kar 
bo zagotovilo večje koristi v smislu vpliva 
na tržišče, upravne učinkovitosti in 
uporabe virov.

Or. en

Predlog spremembe 71
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9 a) Javna sredstva za širokopasovna 
omrežja bi se morala porabiti samo za 
infrastrukture, odprte za konkurenco.  
Samo omrežja, ki so z obveznim dostopom 
tretjih strani odprta za konkurenco, lahko 
nudijo konkurenčne storitve in inovacije 
za potrošnike in podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 72
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Lokalni in regionalni organi morajo 
imeti osrednjo vlogo pri spodbujanju 
strokovnega dialoga s splošno javnostjo in 
obravnavi javnih vprašanj na ravni, ki je 
blizu državljanom, ter pri omogočanju 
lažjega sodelovanja med uporabniki in 
proizvajalci inovacij na področju IKT v 
različnih vladnih in upravnih službah.



PE494.476v01-00 26/135 AM\909449SL.doc

SL

Or. fr

Predlog spremembe 73
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9 b) Za dokončno vzpostavitev enotnega 
digitalnega trga Unije je ključno 
zagotoviti, da lahko potrošniki brez težav 
dostopajo do izbranih vsebin, storitev in 
aplikacij ter jih posredujejo prek sklenitve 
enega samega naročniškega razmerja za 
internet. V zvezi s tem je treba poudariti 
ugotovitve BEREC (Organ evropskih 
regulatorjev za telekomunikacije) maja 
2012, ki kažejo, da se vsaj 20 % 
uporabnikov mobilnega interneta v 
Evropi srečuje z omejitvami pri 
dostopanju do storitev VoIP. Čeprav naj 
bi konkurenca disciplinirala operaterje, je 
bil razvoj zelo počasen, zato bi moralo biti 
javno financiranim telekomunikacijskim 
omrežjem iz te uredbe prepovedano ovirati 
zakonite storitve.

Or. en

Predlog spremembe 74
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) Izvajanje instrumenta za povezovanje 
Evrope ne bi smelo ogrožati ciljev 
kohezijske politike, uresničevanje 
predlaganih ukrepov pa ne bi smelo 
zaplesti birokratskih postopkov in 
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prispevati k upravni obremenitvi; poleg 
tega so potrebne dodatne informacije in 
pojasnila o uporabi novih finančnih 
instrumentov in njihovega učinka vzvoda, 
preučiti pa je treba tudi njihovo 
učinkovitost.

Or. fr

Predlog spremembe 75
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Večje širokopasovne hitrosti prinašajo 
velike gospodarske in socialne koristi, ki 
jih vlagatelji ne morejo izkoristiti ali 
denarno zajeti. Hitre in ultrahitre 
širokopasovne povezave predstavljajo 
ključno infrastrukturo za razvoj in uvedbo 
digitalnih storitev, ki so odvisne od 
razpoložljivosti, hitrosti, zanesljivosti in 
odpornosti fizičnih omrežij. Vzpostavitev 
in uporaba hitrejših omrežij odpirata poti 
inovativnim storitvam, ki zahtevajo višje 
hitrosti. Potrebni so ukrepi na ravni Unije, 
da se dosežeta čim večja sinergija in 
medsebojna povezanost med tema dvema 
sestavnima deloma digitalnih 
telekomunikacijskih omrežij.

(10) Večje širokopasovne hitrosti prinašajo 
velike gospodarske in socialne koristi, ki 
jih vlagatelji ne morejo izkoristiti ali 
denarno zajeti. Hitre in ultrahitre 
širokopasovne povezave predstavljajo 
ključno infrastrukturo za razvoj in uvedbo 
digitalnih storitev, ki so odvisne od 
razpoložljivosti, hitrosti, zanesljivosti in 
odpornosti fizičnih omrežij. Vzpostavitev 
in uporaba hitrejših omrežij odpirata poti 
inovativnim storitvam, ki zahtevajo višje 
hitrosti. Potrebni so ukrepi na ravni Unije, 
da se dosežeta čim večja sinergija in 
medsebojna povezanost med tema dvema 
sestavnima deloma digitalnih 
telekomunikacijskih omrežij ter dopolnijo 
ukrepi drugih programov in pobud Unije, 
kot so strukturni in kohezijski skladi, 
hkrati pa preprečijo podvajanje in pomote 
ter čezmerno povečanje birokratskih 
postopkov in upravnega bremena.

Or. en

Predlog spremembe 76
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Večje širokopasovne hitrosti prinašajo 
velike gospodarske in socialne koristi, ki 
jih vlagatelji ne morejo izkoristiti ali 
denarno zajeti. Hitre in ultrahitre 
širokopasovne povezave predstavljajo 
ključno infrastrukturo za razvoj in uvedbo 
digitalnih storitev, ki so odvisne od 
razpoložljivosti, hitrosti, zanesljivosti in 
odpornosti fizičnih omrežij. Vzpostavitev 
in uporaba hitrejših omrežij odpirata poti 
inovativnim storitvam, ki zahtevajo višje 
hitrosti. Potrebni so ukrepi na ravni Unije, 
da se dosežeta čim večja sinergija in 
medsebojna povezanost med tema dvema 
sestavnima deloma digitalnih 
telekomunikacijskih omrežij.

(10) Večje širokopasovne hitrosti prinašajo 
velike gospodarske in socialne koristi, ki 
jih vlagatelji ne morejo izkoristiti ali 
denarno zajeti. Hitre in ultrahitre 
širokopasovne povezave predstavljajo 
ključno infrastrukturo za razvoj in uvedbo 
digitalnih storitev, ki so odvisne od 
razpoložljivosti, hitrosti, zanesljivosti in 
odpornosti fizičnih omrežij. Vzpostavitev 
in uporaba hitrejših omrežij odpirata poti 
inovativnim storitvam, ki zahtevajo višje 
hitrosti. Ukrepi na ravni Unije bi morali 
biti usmerjeni v doseganje čim večje 
sinergije in medsebojne povezanosti med 
tema dvema sestavnima deloma digitalnih 
telekomunikacijskih omrežij.

Or. en

Obrazložitev

Ni jasno, zakaj je ukrep EU osnovni pogoj za doseganje čim večjih sinergij, zagotovo pa bi 
moral biti usmerjen k povečanju teh sinergij.

Predlog spremembe 77
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10 a) Poleg ukrepov na področju 
širokopasovnih omrežij je izjemno 
pomembno spodbujati povečanje 
povpraševanja, saj bo to bo ključno za 
lažjo in hitrejšo postavitev ultrahitrih 
omrežij po vsej Uniji.  Ukrepi, ki 
podpirajo zgodnje uporabnike ultrahitrih 
storitev in razvoj inovativnih in digitalnih 
storitev na ravni Unije, so ključni za 
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doseganje ciljev digitalne agende.

Or. en

Obrazložitev

Tveganje za nedelovanje trga pri postavitvi visokohitrostnih infrastruktur je povezano s 
povpraševanjem, saj odjemalci ne predvidijo uporabe prihodnjih storitev, ki bodo na voljo 
jutri, vendar le, če se bo v novo infrastrukturo vključilo dovolj odjemalcev. Zato je podpora 
zgodnjih uporabnikov ključnega pomena, da bi pospešili povečanje povpraševanja, kar bo 
ustvarilo pozitivni cikel in inovativne čezmejne storitve.

Predlog spremembe 78
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10 a) Poleg ukrepov na področju 
širokopasovnih omrežij je izjemno 
pomembno spodbujati povečanje 
povpraševanja, saj bo to bo ključno za 
lažjo in hitrejšo postavitev ultrahitrih 
omrežij po vsej Uniji.  Ukrepi, ki 
podpirajo zgodnje uporabnike ultrahitrih 
storitev in razvoj inovativnih in digitalnih 
storitev na ravni Unije, so ključni za 
doseganje ciljev digitalne agende.

Or. en

Predlog spremembe 79
Rachida Dati

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Postavitev ultrahitrih širokopasovnih 
povezav bo zlasti koristila malim in 
srednje velikim podjetjem, ki zaradi 

(11) Postavitev ultrahitrih širokopasovnih 
povezav mora zlasti koristiti malim in 
srednjim podjetjem, ki zaradi neustrezne 
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neustrezne povezljivosti in neustrezne 
hitrosti obstoječih širokopasovnih povezav 
pogosto ne morejo izkoriščati spletno 
podprtih storitev, kot je „računalništvo v 
oblaku“,. To bo sprostilo potencial za 
bistveno povečanje produktivnosti malih in 
srednje velikih podjetij.

povezljivosti in neustrezne hitrosti 
obstoječih širokopasovnih povezav pogosto 
ne morejo izkoriščati spletno podprtih 
storitev, kot je „računalništvo v oblaku“,. 
To bo sprostilo potencial za bistveno 
povečanje produktivnosti malih in srednjih
podjetij.

Or. fr

Obrazložitev

Mala in srednja podjetja so osrednjega pomena za rast Evropske unije. Zato morajo biti v 
središču njene strategije digitalne rasti. Pri pobudah in projektih morajo imeti tako osrednje 
mesto, da bodo prav njim najbolj koristila.

Predlog spremembe 80
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Postavitev širokopasovnih omrežij in 
infrastrukture za digitalne storitve bo 
ustvarila nove poslovne priložnosti ter 
tako spodbudila ustvarjanje delovnih mest 
v Uniji. Gradnja širokopasovnih omrežij 
bo tudi neposredno vplivala na 
zaposlovanje, zlasti v gradbeništvu.

(12) Spodbujanje ustvarjanja delovnih 
mest v Uniji mora biti eden glavnih ciljev 
postavitve širokopasovnih omrežij.
Posebno pozornost je treba nameniti 
razvoju znanja in zaposlovanju v 
telekomunikacijski industriji in
gradbeništvu. Z omogočanjem naložb bo 
treba pri postavitvi širokopasovnih in 
visokohitrostnih širokopasovnih omrežij 
razviti tudi tehnično znanje za uporabo in 
vzdrževanje te infrastrukture.

Or. fr

Predlog spremembe 81
Rachida Dati

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Postavitev širokopasovnih omrežij in 
infrastrukture za digitalne storitve bo 
ustvarila nove poslovne priložnosti ter tako 
spodbudila ustvarjanje delovnih mest v 
Uniji. Gradnja širokopasovnih omrežij bo 
tudi neposredno vplivala na zaposlovanje, 
zlasti v gradbeništvu.

(12) Postavitev širokopasovnih omrežij in 
infrastrukture za digitalne storitve bo 
ustvarila nove poslovne priložnosti ter tako 
spodbudila ustvarjanje delovnih mest v 
Uniji. Zato je treba spodbujati oblikovanje 
programov izobraževanja in usposabljanja 
na digitalnem področju. Gradnja 
širokopasovnih omrežij bo tudi neposredno 
vplivala na zaposlovanje, zlasti v 
gradbeništvu.

Or. fr

Obrazložitev

Izobraževanje o digitalnih orodjih bo postalo obvezen del znanja, ki ga je treba pridobiti na 
trgu dela. Poleg tega je pri demokratizaciji digitalnih orodij treba zagotoviti, da se bo 
digitalno izobraževanje razširilo na vse državljane, tako da bodo znali ta orodja pravilno in 
varno uporabljati.

Predlog spremembe 82
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Razvoj širokopasovnih in 
visokohitrostnih širokopasovnih omrežij 
in digitalnih storitev bo okrepil potrebo po 
evropskih tehničnih standardih. Da bi 
Unija zopet pridobila pomembno vlogo v 
telekomunikacijski industriji, je treba 
zagotoviti programe EU za raziskave in 
razvoj ter okrepljeno spremljanje 
postopkov standardizacije.

Or. fr
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Predlog spremembe 83
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12 a) Hitri internet je pomemben za 
vzpostavljanje novih tehnoloških 
infrastruktur, potrebnih za vodilni položaj 
Unije v znanosti, tehnologiji in industriji, 
na primer na področju računalništva v 
oblaku, super računalnikov in pametnega 
računalniškega okolja.

Or. en

Predlog spremembe 84
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12 b) Do leta 2015 bi morale biti vse 
evropske raziskovalne institucije povezane 
s hitrimi omrežji s hitrostmi Gbps ter tako 
ustvariti intranet za Evropski raziskovalni 
prostor, ki bo povečal povezovanje 
raziskovalcev v mrežo, skupno uporabo e-
infrastruktur in e-znanost.

Or. en

Predlog spremembe 85
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) Različne nove možnosti na področju 
infrastrukture ter novih inovativnih in 
interoperabilnih storitev bi morale 
vzpostaviti učinkovit krog s spodbujanjem 
večjega povpraševanja po visokohitrostnih 
širokopasovnih omrežjih, ki bi ga bilo 
lahko s komercialnega vidika lažje 
zadovoljiti.

Or. fr

Predlog spremembe 86
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Postavitev širokopasovnih omrežij in 
infrastrukture za digitalne storitve bo 
prispevala k uresničevanju cilju Unije v 
zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih 
plinov, saj bo v številnih sektorjih 
evropskega gospodarstva zagotovila 
energetsko učinkovite rešitve. Ta pozitivni 
učinek bo – četudi samo v določeni meri –
zmanjšala vedno večja potreba po energiji 
in surovinah, ki bo večinoma pogojena z 
gradnjo širokopasovnih omrežij in 
upravljanjem infrastrukture za digitalne 
storitve.

(13) Postavitev širokopasovnih omrežij in 
infrastrukture za digitalne storitve bo 
prispevala k uresničevanju cilju Unije v 
zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih 
plinov, saj bo v številnih sektorjih 
evropskega gospodarstva zagotovila 
energetsko učinkovite rešitve. Ta pozitivni 
učinek bo – četudi samo v določeni meri –
zmanjšala vedno večja potreba po energiji 
in surovinah, ki bo večinoma pogojena z 
gradnjo širokopasovnih omrežij in 
upravljanjem infrastrukture za digitalne 
storitve. Sinergije med razvojem, 
postavitvijo in vzdrževanjem 
telekomunikacijske ter energetske 
infrastrukture bodo igrale ključno vlogo, 
da bi izpolnili cilje Unije glede energetske 
učinkovitosti.

Or. en
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Predlog spremembe 87
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Postavitev širokopasovnih omrežij in 
infrastrukture za digitalne storitve bo 
prispevala k uresničevanju cilju Unije v 
zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih 
plinov, saj bo v številnih sektorjih 
evropskega gospodarstva zagotovila 
energetsko učinkovite rešitve. Ta pozitivni 
učinek bo – četudi samo v določeni meri –
zmanjšala vedno večja potreba po energiji 
in surovinah, ki bo večinoma pogojena z 
gradnjo širokopasovnih omrežij in 
upravljanjem infrastrukture za digitalne 
storitve.

(13) Postavitev širokopasovnih omrežij in 
infrastrukture za digitalne storitve bo 
prispevala k uresničevanju cilju Unije v 
zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih 
plinov, saj bo v številnih sektorjih 
evropskega gospodarstva zagotovila 
energetsko učinkovite rešitve. Ta pozitivni 
učinek pretehta nad vedno večjo potrebo
po energiji in surovinah, ki bo večinoma 
pogojena z gradnjo širokopasovnih omrežij 
in upravljanjem infrastrukture za digitalne 
storitve.

Or. en

Obrazložitev

Študije so pokazale, da so spletne storitve, kot je računalništvo v oblaku, energetsko 
učinkovitejše v primerjavi s posameznimi računalniškimi strukturami in podjetji. Poleg tega 
bodo nove storitve, kot je „pametno merjenje“ še povečale energetsko učinkovitost.

Predlog spremembe 88
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Interoperabilnost širokopasovnih 
omrežij z digitalno komunikacijsko 
infrastrukturo, ki spadajo med energetska 
omrežja, omogoča konvergentno 
komunikacijo, ki je pogoj za postavitev 
energetsko učinkovitih, zanesljivih in 
stroškovno učinkovitih digitalnih omrežij.
Poleg tega bo konvergenca presegla

(14) Nujno je nemudoma podpreti 
interoperabilnost širokopasovnih omrežij z 
digitalno komunikacijsko infrastrukturo, ki 
spadajo med energetska omrežja, ki 
omogočajo resnično konvergenco v
postavitvi digitalnih omrežij na zanesljiv 
ter stroškovno in energetsko učinkovit 
način. Poleg tega mora konvergenca 
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povezljivost ter tako omogočila, da bodo 
lahko ponudniki energetskih in
telekomunikacijskih storitev storitve 
zagotavljali v paketu.

preseči povezljivost ter omogočiti, da bodo 
lahko ponudniki tako energetskih kot 
telekomunikacijskih storitev zagotavljali 
telekomunikacijske in energetske storitve.

Or. en

Predlog spremembe 89
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Treba je zajemati in zbirati 
informacije in statistične podatke o javnih 
delih, ki jih je mogoče delno ali v celoti 
uporabiti za izvedbo omrežij nove 
generacije, ter upravljati podatkovne baze 
za spremljanje teh javnih del in za uvedbo 
evropskega registra telekomunikacijskih 
omrežij, ki naj po možnosti dopolnjuje 
tovrstne informacije na področju 
energetskega in prometnega omrežja.

Or. fr

Predlog spremembe 90
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Razvoj, vzpostavitev in dolgoročno 
zagotavljanje interoperabilnih storitev e-
uprave krepijo delovanje enotnega trga. 
Uprave zagotavljajo javne spletne storitve, 
ki krepijo učinkovitost in zmogljivost 
javnega in zasebnega sektorja.

(15) Razvoj, vzpostavitev in dolgoročno 
zagotavljanje interoperabilnih storitev e-
uprave krepijo delovanje enotnega trga. 
Uprave zagotavljajo javne spletne storitve, 
ki krepijo učinkovitost in zmogljivost 
javnega in zasebnega sektorja. Javna 
podpora nadaljnjega razvoja teh storitev 
ne bo samo okrepila enotnega trga, 



PE494.476v01-00 36/135 AM\909449SL.doc

SL

temveč bo tudi spodbudila digitalno 
pismenost in povpraševanje po omrežjih 
naslednje generacije (omrežja NGA) ter 
tako na nekaterih področjih še bolj 
upravičila javne in zasebne naložbe v 
infrastrukturne projekte.

Or. en

Predlog spremembe 91
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15 a) Razpoložljivost hitrih 
telekomunikacijskih infrastruktur je 
neučinkovita, če ni na voljo pomembnih 
in visokokakovostnih večjezičnih 
digitalnih vsebin, ki bi se prek njih nudile 
in vzpostavljale privlačno digitalno okolje 
za evropske državljane.  Zato je bistvenega 
pomena, da države članice podprejo 
razvoj e-vlade, e-demokracije, e-učenja in 
e-zdravstvenih storitev, kar bo povečalo 
povpraševanje po širokopasovnem 
omrežju, potrebo po digitalni pismenosti 
in pospešilo razvoj digitalnega 
gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 92
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15 b) Vloga digitalne pismenosti in 
uporaba informacijskih in 
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komunikacijskih tehnologij v 
izobraževanju sta nepogrešljivi, če naj 
Unija doseže cilje te politike. Tehnološka 
pismenost ni le cilj, pač pa tudi ključno 
orodje za uresničevanje vseživljenjskega 
učenja, socialne kohezije ter družbene in 
gospodarske rasti.

Or. en

Predlog spremembe 93
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Razširitev in ohranjanje dostopa do 
evropskih bogatih in raznovrstnih kulturnih 
vsebin in podatkov, s katerimi upravljajo 
javni organi, in njihova zagotovljena 
ponovna uporaba ob popolnem spoštovanju 
avtorskih in sorodnih pravic, bodo okrepili 
ustvarjalnost ter spodbudili inovacije in 
podjetništvo. Neoviran dostop do ponovno 
uporabljivih večjezičnih virov bo pomagal 
odpraviti jezikovne okvire, ki ogrožajo 
notranji trg za spletne storitve in ovirajo 
dostop do znanja.

(18) Razširitev in ohranjanje dostopa do 
evropskih bogatih in raznovrstnih kulturnih 
vsebin in podatkov, s katerimi upravljajo 
javni organi, in njihova zagotovljena 
ponovna uporaba ob popolnem spoštovanju 
avtorskih in sorodnih pravic, bodo okrepili 
ustvarjalnost ter spodbudili inovacije in 
podjetništvo. Neoviran dostop do ponovno 
uporabljivih večjezičnih virov bo pomagal 
odpraviti jezikovne okvire, ki ogrožajo 
notranji trg za spletne storitve in ovirajo 
dostop do znanja. Izboljšanje dostopa do 
elektronskih izobraževalnih virov po vsej 
Evropi ob spodbujanju sodelovanja in 
partnerstva med izobraževalnimi 
institucijami, študenti in profesorji bi bil 
stroškovno učinkovit način za izboljšanje 
kakovosti izobraževanja in krepitev 
evropske kohezije.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe v prilogi, v katerem je 
predstavljen predlog za evropsko platformo za izobraževalne vire.
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Predlog spremembe 94
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Razširitev in ohranjanje dostopa do 
evropskih bogatih in raznovrstnih kulturnih 
vsebin in podatkov, s katerimi upravljajo 
javni organi, in njihova zagotovljena 
ponovna uporaba ob popolnem spoštovanju 
avtorskih in sorodnih pravic, bodo okrepili 
ustvarjalnost ter spodbudili inovacije in 
podjetništvo. Neoviran dostop do ponovno 
uporabljivih večjezičnih virov bo pomagal 
odpraviti jezikovne okvire, ki ogrožajo 
notranji trg za spletne storitve in ovirajo 
dostop do znanja.

(18) Razširitev in ohranjanje dostopa do 
evropskih bogatih in raznovrstnih kulturnih 
vsebin in podatkov, s katerimi upravljajo 
javni organi, in njihova zagotovljena 
ponovna uporaba ob popolnem spoštovanju 
avtorskih in sorodnih pravic, bodo okrepili 
ustvarjalnost ter spodbudili inovacije in 
podjetništvo. V zvezi s tem bi bilo treba 
odločno podpreti digitalno knjižnico 
Europeana kot vodilni projekt za 
ohranjanje evropske kulturne dediščine in 
spodbujanje inovativne uporabe kulturnih 
digitalnih virov. Neoviran dostop do 
ponovno uporabljivih večjezičnih virov bo 
pomagal odpraviti jezikovne okvire, ki 
ogrožajo notranji trg za spletne storitve in 
ovirajo dostop do znanja.

Or. en

Predlog spremembe 95
Catherine Trautmann, Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Razširitev in ohranjanje dostopa do 
evropskih bogatih in raznovrstnih kulturnih 
vsebin in podatkov, s katerimi upravljajo 
javni organi, in njihova zagotovljena 
ponovna uporaba ob popolnem spoštovanju 
avtorskih in sorodnih pravic, bodo okrepili 
ustvarjalnost ter spodbudili inovacije in 
podjetništvo. Neoviran dostop do ponovno 
uporabljivih večjezičnih virov bo pomagal 
odpraviti jezikovne okvire, ki ogrožajo 

(18) Razširitev in ohranjanje dostopa do 
evropskih bogatih in raznovrstnih kulturnih 
vsebin in podatkov, s katerimi upravljajo 
javni organi, in njihova zagotovljena 
ponovna uporaba ob popolnem spoštovanju 
zasebnosti in varstva osebnih podatkov ter 
avtorskih in sorodnih pravic, bodo okrepili 
ustvarjalnost ter spodbudili inovacije in 
podjetništvo. Neoviran dostop do ponovno 
uporabljivih večjezičnih virov bo pomagal 
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notranji trg za spletne storitve in ovirajo 
dostop do znanja.

odpraviti jezikovne okvire, ki ogrožajo 
notranji trg za spletne storitve in ovirajo 
dostop do znanja.

Or. fr

Predlog spremembe 96
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Na področju varnosti in zaščite bo 
vseevropska platforma za izmenjavo virov, 
informacijskih sistemov in programskih 
orodij, ki spodbuja varnost na spletu, 
pripomogla k ustvarjanju varnejšega 
spletnega okolja za otroke. Središčem, ki 
obravnavajo več sto tisoč zahtevkov in 
opozoril letno, bo omogočila delovanje po 
vsej Evropi. Kritična informacijska 
infrastruktura bo okrepila zmogljivosti za 
pripravljenost, izmenjavo informacij, 
usklajevanje in odzivanje na grožnje 
spletne varnosti po vsej Uniji.

(19) Na področju varnosti in zaščite bo 
kritična informacijska infrastruktura 
okrepila zmogljivosti za pripravljenost, 
izmenjavo informacij, usklajevanje in 
odzivanje na grožnje spletne varnosti po 
vsej Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 97
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Na področju varnosti in zaščite bo 
vseevropska platforma za izmenjavo virov, 
informacijskih sistemov in programskih 
orodij, ki spodbuja varnost na spletu, 
pripomogla k ustvarjanju varnejšega 
spletnega okolja za otroke. Središčem, ki 

(19) Na področju varnosti in zaščite bo 
vseevropska platforma za izmenjavo virov, 
informacijskih sistemov in programskih 
orodij, ki spodbuja varnost na spletu, 
pripomogla k ustvarjanju varnejšega 
spletnega okolja za otroke. Središčem, ki 
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obravnavajo več sto tisoč zahtevkov in 
opozoril letno, bo omogočila delovanje po 
vsej Evropi. Kritična informacijska 
infrastruktura bo okrepila zmogljivosti za 
pripravljenost, izmenjavo informacij, 
usklajevanje in odzivanje na grožnje 
spletne varnosti po vsej Uniji.

obravnavajo več sto tisoč zahtevkov in 
opozoril letno, bo omogočila delovanje po 
vsej Evropi. Kritična informacijska 
infrastruktura bo okrepila zmogljivosti za 
pripravljenost, izmenjavo informacij, 
usklajevanje in odzivanje na grožnje 
spletne varnosti po vsej Uniji. V tem oziru 
je vloga Evropske agencije za varnost 
omrežij in informacij (ENISA) 
nenadomestljiva za graditev varnosti, 
zaščite in zaupanja na evropskem 
digitalnem enotnem trgu. ENISA bi se 
morala okrepiti, da bi lahko učinkovito 
podprla države članice v razvijanju 
skladnih politik in visokih kompetenc za 
varen in zaščiten evropski digitalni 
prostor.

Or. en

Predlog spremembe 98
Rachida Dati

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Na področju varnosti in zaščite bo 
vseevropska platforma za izmenjavo virov, 
informacijskih sistemov in programskih 
orodij, ki spodbuja varnost na spletu, 
pripomogla k ustvarjanju varnejšega 
spletnega okolja za otroke. Središčem, ki 
obravnavajo več sto tisoč zahtevkov in 
opozoril letno, bo omogočila delovanje po 
vsej Evropi. Kritična informacijska 
infrastruktura bo okrepila zmogljivosti za 
pripravljenost, izmenjavo informacij, 
usklajevanje in odzivanje na grožnje 
spletne varnosti po vsej Uniji.

(19) Na področju varnosti in zaščite bo 
vseevropska platforma za izmenjavo virov, 
informacijskih sistemov in programskih 
orodij, ki spodbuja varnost na spletu, 
pripomogla k ustvarjanju varnejšega 
spletnega okolja za vse, zlasti za otroke. 
Središčem, ki obravnavajo več sto tisoč 
zahtevkov in opozoril letno, bo omogočila 
delovanje po vsej Evropi. Kritična 
informacijska infrastruktura bo okrepila 
zmogljivosti za pripravljenost, izmenjavo 
informacij, usklajevanje in odzivanje na 
grožnje spletne varnosti po vsej Uniji.
Spodbujati je treba ustvarjanje in razvoj 
programov izobraževanja in ozaveščanja o 
kibernetski varnosti.

Or. fr
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Obrazložitev

Z dostopom vseh do interneta je treba okrepiti tudi izobraževanje o njegovi uporabi, da bi ga 
uporabniki pravilno in varno uporabljali.

Predlog spremembe 99
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Na področju varnosti in zaščite bo 
vseevropska platforma za izmenjavo virov, 
informacijskih sistemov in programskih 
orodij, ki spodbuja varnost na spletu, 
pripomogla k ustvarjanju varnejšega 
spletnega okolja za otroke. Središčem, ki 
obravnavajo več sto tisoč zahtevkov in 
opozoril letno, bo omogočila delovanje po 
vsej Evropi. Kritična informacijska 
infrastruktura bo okrepila zmogljivosti za 
pripravljenost, izmenjavo informacij, 
usklajevanje in odzivanje na grožnje 
spletne varnosti po vsej Uniji.

(19) Na področju varnosti in zaščite bo 
vseevropska platforma za izmenjavo virov, 
informacijskih sistemov in programskih 
orodij, ki spodbuja varnost na spletu, 
pripomogla k ustvarjanju varnejšega 
spletnega okolja za otroke. Središčem, ki 
obravnavajo več sto tisoč zahtevkov in 
opozoril letno, bo omogočila delovanje po 
vsej Evropi. Projekt za kritično 
informacijsko infrastrukturo bo okrepil
zmogljivosti za pripravljenost, izmenjavo 
informacij, usklajevanje in odzivanje na 
grožnje spletne varnosti po vsej Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 100
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19 a) Za zagotavljanje ustrezne ravni 
zasebnosti in varstva osebnih podatkov ter 
preprečevanje kakršnega koli 
nepooblaščenega sledenja osebnim 
podatkom in njihovemu izkoriščanju bi 
bilo treba določiti varnostne zahteve.
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Or. en

Predlog spremembe 101
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Pričakovati je, da se bodo pojavile 
inovativne komercialne aplikacije, ki bodo 
delovale prek infrastrukture za digitalne 
storitve. Njihovo preučevanje in 
preskušanje je mogoče sofinancirati kot del 
projektov za raziskave in inovacije v 
okviru programa Horizont 2020, njihova 
vzpostavitev pa v okviru kohezijske 
politike.

(20) Pričakovati je, da se bodo pojavile 
inovativne komercialne, socialne in 
izobraževalne aplikacije, ki bodo delovale 
prek infrastrukture za digitalne storitve. 
Njihovo preučevanje in preskušanje je 
mogoče sofinancirati kot del projektov za 
raziskave in inovacije v okviru programa 
Horizont 2020, njihova vzpostavitev pa v 
okviru kohezijske politike.

Or. en

Predlog spremembe 102
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20 a) Natančno bi bilo treba opredeliti 
merila za določanje projektov skupnega 
interesa in zagotoviti, da bodo rešitve 
tehnološko nevtralne. Finančna sredstva 
bi bilo treba dodeliti rešitvam na podlagi 
odprtih mrež, ki omogočajo prost in 
popolnoma nediskriminativen dostop. 

Or. pl

Predlog spremembe 103
Pilar del Castillo Vera
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da bi upoštevali razvoj na področju 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, je treba Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, s 
katerimi bo spremenila prilogo k tej uredbi. 
Zlasti je pomembno, da Komisija med 
pripravami opravi ustrezna posvetovanja, 
med drugim tudi na strokovni ravni. S to 
pooblastitvijo naj bi se upoštevali nov 
tehnološki razvoj in razvoj na trgu, nove 
prednostne naloge politik ali priložnosti za 
izkoriščanje sinergij med različnimi 
infrastrukturami, med drugim tudi 
infrastrukturami na področju prometa in 
energije. Pooblastilo je omejeno na 
spreminjanje opisa projektov skupnega 
interesa, dodajanje projektov skupnega 
interesa ali črtanje zastarelih projektov 
skupnega interesa v skladu s predhodno 
določenimi, jasnimi in preglednimi merili.

(21) Da bi upoštevali razvoj na področju 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, je treba Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, s 
katerimi bo spremenila prilogo k tej uredbi. 
Zlasti je pomembno, da Komisija med 
pripravami opravi ustrezna posvetovanja, 
med drugim tudi na strokovni ravni. S to 
pooblastitvijo naj bi se upoštevali nov 
tehnološki razvoj in razvoj na trgu, nove 
prednostne naloge politik ali priložnosti za 
izkoriščanje sinergij med različnimi 
infrastrukturami, med drugim tudi 
infrastrukturami na področju prometa in 
energije. Pooblastilo je omejeno na 
spreminjanje opisa projektov skupnega 
interesa, dodajanje projektov skupnega 
interesa ali črtanje zastarelih projektov 
skupnega interesa v skladu s predhodno 
določenimi, jasnimi in preglednimi merili.
Ti ukrepi ne bi smeli ogrožati pravne ali 
naložbene varnosti na tem trgu tako, da 
kratkoročno spreminjajo in črtajo 
projekte. Komisija bi morala o dodajanju 
ali črtanju projektov skupnega interesa 
predhodno obvestiti Evropski parlament.

Or. en

Predlog spremembe 104
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da bi upoštevali razvoj na področju 
informacijskih in komunikacijskih 

(21) Da bi upoštevali razvoj na področju 
informacijskih in komunikacijskih 
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tehnologij, je treba Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, s 
katerimi bo spremenila prilogo k tej uredbi. 
Zlasti je pomembno, da Komisija med 
pripravami opravi ustrezna posvetovanja, 
med drugim tudi na strokovni ravni. S to 
pooblastitvijo naj bi se upoštevali nov 
tehnološki razvoj in razvoj na trgu, nove 
prednostne naloge politik ali priložnosti za 
izkoriščanje sinergij med različnimi 
infrastrukturami, med drugim tudi 
infrastrukturami na področju prometa in 
energije. Pooblastilo je omejeno na 
spreminjanje opisa projektov skupnega 
interesa, dodajanje projektov skupnega 
interesa ali črtanje zastarelih projektov 
skupnega interesa v skladu s predhodno 
določenimi, jasnimi in preglednimi merili.

tehnologij, je treba Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, s 
katerimi bo spremenila prilogo k tej uredbi. 
Zlasti je pomembno, da Komisija med 
pripravami opravi ustrezna posvetovanja, 
med drugim tudi na strokovni ravni. S to 
pooblastitvijo naj bi se upoštevali nov 
tehnološki razvoj in razvoj na trgu, nove 
prednostne naloge politik ali priložnosti za 
izkoriščanje sinergij med različnimi 
infrastrukturami, med drugim tudi 
infrastrukturami na področju prometa in 
energije. Pooblastilo je omejeno na 
spreminjanje opisa projektov skupnega 
interesa, dodajanje projektov skupnega 
interesa ali črtanje zastarelih projektov 
skupnega interesa v skladu s predhodno 
določenimi, jasnimi in preglednimi merili, 
s čimer se zagotavlja pravna in naložbena 
varnost.

Or. en

Predlog spremembe 105
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da bi upoštevali razvoj na področju 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, je treba Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, s 
katerimi bo spremenila prilogo k tej uredbi. 
Zlasti je pomembno, da Komisija med 
pripravami opravi ustrezna posvetovanja, 
med drugim tudi na strokovni ravni. S to 
pooblastitvijo naj bi se upoštevali nov 
tehnološki razvoj in razvoj na trgu, nove 
prednostne naloge politik ali priložnosti za 
izkoriščanje sinergij med različnimi 
infrastrukturami, med drugim tudi 

(21) Da bi upoštevali razvoj na področju 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, je treba Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, s 
katerimi bo spremenila prilogo k tej uredbi. 
Zlasti je pomembno, da Komisija med 
pripravami opravi ustrezna posvetovanja, 
med drugim tudi na strokovni ravni. S to 
pooblastitvijo naj bi se upoštevali nov 
tehnološki razvoj in razvoj na trgu, nove 
prednostne naloge politik ali priložnosti za 
izkoriščanje sinergij med različnimi 
infrastrukturami, med drugim tudi 
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infrastrukturami na področju prometa in 
energije. Pooblastilo je omejeno na 
spreminjanje opisa projektov skupnega 
interesa, dodajanje projektov skupnega 
interesa ali črtanje zastarelih projektov 
skupnega interesa v skladu s predhodno 
določenimi, jasnimi in preglednimi merili.

infrastrukturami na področju prometa in 
energije. Pooblastilo je omejeno na 
spreminjanje opisa projektov skupnega 
interesa, dodajanje projektov skupnega 
interesa ali črtanje zastarelih projektov 
skupnega interesa v skladu s predhodno 
določenimi, jasnimi in preglednimi merili, 
pri čemer se upošteva naložbeno varnost 
za igralce na trgu.

Or. en

Predlog spremembe 106
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da bi upoštevali razvoj na področju 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, je treba Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, s 
katerimi bo spremenila prilogo k tej uredbi.
Zlasti je pomembno, da Komisija med 
pripravami opravi ustrezna posvetovanja, 
med drugim tudi na strokovni ravni. S to 
pooblastitvijo naj bi se upoštevali nov 
tehnološki razvoj in razvoj na trgu, nove 
prednostne naloge politik ali priložnosti za 
izkoriščanje sinergij med različnimi 
infrastrukturami, med drugim tudi 
infrastrukturami na področju prometa in 
energije. Pooblastilo je omejeno na 
spreminjanje opisa projektov skupnega 
interesa, dodajanje projektov skupnega 
interesa ali črtanje zastarelih projektov 
skupnega interesa v skladu s predhodno 
določenimi, jasnimi in preglednimi merili.

(21) Da bi upoštevali razvoj na področju 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, bi bilo treba na Komisijo 
prenesti pooblastila, da v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije sprejme akte, s katerimi bo 
spremenila prilogo k tej uredbi. Zlasti je 
pomembno, da Komisija med pripravami 
opravi ustrezna posvetovanja, med drugim
tudi na strokovni ravni. S to pooblastitvijo 
naj bi se upoštevali nov tehnološki razvoj 
in razvoj na trgu, nove prednostne naloge 
politik ali priložnosti za izkoriščanje 
sinergij med različnimi infrastrukturami, 
med drugim tudi z infrastrukturami na 
področju prometa in energije. Pooblastilo 
je omejeno na spreminjanje opisa projektov 
skupnega interesa, dodajanje projektov 
skupnega interesa ali črtanje zastarelih 
projektov skupnega interesa v skladu s 
predhodno določenimi, jasnimi in 
preglednimi merili.

Or. fr
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Predlog spremembe 107
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Pri pripravi in oblikovanju delegiranih 
aktov mora Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno 
in ustrezno predložiti zadevne dokumente.

(22) Pri pripravi in oblikovanju delegiranih 
aktov mora Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno 
in ustrezno predložiti zadevne informacije.

Or. en

Predlog spremembe 108
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa smernice za določanje 
vseevropskih telekomunikacijskih omrežij, 
pri katerih se bodo razvoj, izvajanje, 
postavitev, medsebojna povezanost in 
interoperabilnost podpirali v skladu z 
Uredbo XXX (Uredba CEF).

Ta uredba določa smernice za določanje 
vseevropskih telekomunikacijskih omrežij, 
pri katerih se bodo razvoj, izvajanje, 
postavitev, medsebojna povezanost in 
interoperabilnost podpirali v skladu z 
Uredbo XXX (Uredba CEF).

Ta podpora je usmerjena v ukrepe, ki so 
potrebni za preprečevanje nedelovanja 
trga in je v skladu z zadevnimi politikami, 
ureditvijo in smernicami Unije, kot so 
„Smernice Skupnosti o uporabi pravil o 
državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo 
širokopasovnih omrežij“.

Or. en

Obrazložitev

Predvsem v zvezi s postavitvijo ultrahitrih širokopasovnih omrežij je treba kot načelo 
poudariti, da moramo javno podporo obravnavati kot dopolnitev zasebnim pobudam, ki ne 
izriva zasebnih naložb.
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Predlog spremembe 109
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) izboljšujejo vsakdanje življenje 
državljanov, podjetij in uprav tako, da 
spodbujajo medsebojno povezanost in 
interoperabilnost nacionalnih 
telekomunikacijskih omrežij ter dostop do 
takih omrežij;

(2) izboljšujejo vsakdanje življenje 
državljanov, podjetij in uprav tako, da 
spodbujajo širokopasovne povezave, 
medsebojno povezanost in 
interoperabilnost lokalnih, regionalnih in
nacionalnih telekomunikacijskih omrežij 
ter nediskriminativen dostop do teh
omrežij in digitalne vključenosti;

Or. ro

Predlog spremembe 110
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) izboljšujejo vsakdanje življenje 
državljanov, podjetij in uprav tako, da 
spodbujajo medsebojno povezanost in 
interoperabilnost nacionalnih 
telekomunikacijskih omrežij ter dostop do 
takih omrežij;

(2) izboljšujejo vsakdanje življenje 
državljanov, podjetij in uprav tako, da 
spodbujajo medsebojno povezanost in 
interoperabilnost nacionalnih 
telekomunikacijskih omrežij ter odprt in 
nediskriminacijski dostop do takih 
omrežij;

Or. en

Predlog spremembe 111
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) izboljšujejo vsakdanje življenje 
državljanov, podjetij in uprav tako, da 
spodbujajo medsebojno povezanost in 
interoperabilnost nacionalnih 
telekomunikacijskih omrežij ter dostop do 
takih omrežij;

(2) izboljšujejo vsakdanje življenje 
državljanov, podjetij in uprav tako, da 
spodbujajo medsebojno povezanost in 
interoperabilnost nacionalnih, regionalnih 
in lokalnih telekomunikacijskih omrežij 
ter dostop do takih omrežij;

Or. en

Predlog spremembe 112
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) spodbujajo vseevropsko postavitev 
hitrih in ultrahitrih širokopasovnih omrežij, 
ki v zameno olajšujejo razvoj in 
vzpostavitev vseevropskih digitalnih 
storitev;

(3) spodbujajo vseevropsko postavitev 
hitrih in ultrahitrih širokopasovnih omrežij 
v skladu z načelom tehnološke 
nevtralnosti, tako da med razpoložljivimi 
vrstami tehnologij uporabijo tiste, ki so 
najbolj primerne za doseganje ciljev 
digitalne agende, ta omrežja pa v zameno 
olajšujejo razvoj in vzpostavitev 
vseevropskih digitalnih storitev, pa tudi 
konkurenčnega potenciala evropske 
industrije;

Or. en

Predlog spremembe 113
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) spodbujajo vseevropsko postavitev
hitrih in ultrahitrih širokopasovnih omrežij, 

(3) ob spoštovanju načela tehnološke 
nevtralnosti spodbujajo razvoj in 
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ki v zameno olajšujejo razvoj in 
vzpostavitev vseevropskih digitalnih 
storitev;

vzpostavitev vseevropskih digitalnih 
storitev, ki bodo v zameno spet ustvarile 
povpraševanje po vseevropski postavitvi
hitrih in ultrahitrih širokopasovnih omrežij;

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 114
András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) spodbujajo vseevropsko postavitev 
hitrih in ultrahitrih širokopasovnih omrežij, 
ki v zameno olajšujejo razvoj in 
vzpostavitev vseevropskih digitalnih 
storitev;

(3) spodbujajo vseevropsko postavitev 
hitrih in ultrahitrih širokopasovnih omrežij, 
ki v zameno olajšujejo razvoj in 
vzpostavitev vseevropskih digitalnih 
storitev, zlasti na podeželskih in redko 
naseljenih območjih, kjer zasebne naložbe 
niso tržno uspešne;

Or. en

Predlog spremembe 115
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) spodbujajo vseevropsko postavitev (3) spodbujajo vseevropsko postavitev 
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hitrih in ultrahitrih širokopasovnih omrežij, 
ki v zameno olajšujejo razvoj in 
vzpostavitev vseevropskih digitalnih 
storitev;

hitrih in ultrahitrih širokopasovnih omrežij 
v skladu z načelom tehnološke 
nevtralnosti, ki v zameno olajšujejo razvoj 
in vzpostavitev vseevropskih digitalnih 
storitev;

Or. en

Predlog spremembe 116
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) spodbujajo vseevropsko postavitev 
hitrih in ultrahitrih širokopasovnih omrežij, 
ki v zameno olajšujejo razvoj in 
vzpostavitev vseevropskih digitalnih 
storitev;

(3) spodbujajo vseevropsko postavitev 
hitrih in ultrahitrih širokopasovnih omrežij 
v skladu z načelom tehnološke 
nevtralnosti, ki v zameno olajšujejo razvoj 
in vzpostavitev vseevropskih digitalnih 
storitev;

Or. en

Predlog spremembe 117
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) spodbujajo vseevropsko postavitev 
hitrih in ultrahitrih širokopasovnih omrežij, 
ki v zameno olajšujejo razvoj in 
vzpostavitev vseevropskih digitalnih 
storitev;

(3) spodbujajo vseevropsko postavitev 
hitrih in ultrahitrih odprtih širokopasovnih 
omrežij, ki v zameno olajšujejo razvoj in 
vzpostavitev vseevropskih digitalnih 
storitev;

Or. fr
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Predlog spremembe 118
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) olajšujejo trajnostno postavitev 
vseevropske infrastrukture za digitalne 
storitve ter njeno interoperabilnost, 
usklajenost na evropski ravni, delovanje, 
vzdrževanje in nadgradnjo;

(4) olajšujejo trajnostno postavitev 
vseevropske infrastrukture za digitalne 
storitve ter njeno interoperabilnost, 
usklajenost na evropski ravni, delovanje, 
vzdrževanje in nadgradnjo, pa tudi razvoj 
sinergij z drugimi energetskimi ali 
prometnimi infrastrukturami, da se 
zmanjšajo njihovi skupni stroški;

Or. fr

Predlog spremembe 119
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) olajšujejo trajnostno postavitev 
vseevropske infrastrukture za digitalne 
storitve ter njeno interoperabilnost, 
usklajenost na evropski ravni, delovanje, 
vzdrževanje in nadgradnjo;

(4) zagotovijo trajnostno postavitev 
vseevropske infrastrukture za digitalne 
storitve ter njeno interoperabilnost, 
usklajenost na evropski ravni, delovanje, 
vzdrževanje in nadgradnjo;

Or. en

Predlog spremembe 120
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) zagotavljajo, da imajo evropski 
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državljani, ne glede nato, v katerem delu 
Evropske unije so, enake možnosti 
dostopa do vseevropskih 
telekomunikacijskih omrežij po ceni, ki je 
enaka povprečnim tržnim cenam;

Or. fr

Obrazložitev

Poudariti je treba, da si mora Unija prizadevati zmanjšati razlike med stopnjami razvitosti 
različnih regij in zaostalost regij z najbolj omejenimi možnostmi, kakor je opredeljeno v 
drugem pododstavku člena 174 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe 121
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos, Ivajlo Kalfin (Ivailo 
Kalfin)

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) prispevajo k ustvarjanju 
visokokvalificiranih delovnih mest pri 
načrtovanju, gradnji, uporabi in 
vzdrževanju omrežij ter k razvoju 
digitalnih storitev, ki bodo koristile 
evropski industriji.

Or. fr

Predlog spremembe 122
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5 a) povečujejo interoperabilnost med 
različnimi evropskimi infrastrukturami.

Or. en
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Predlog spremembe 123
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3 Člen 4

Or. en

Obrazložitev

Zamenjati člena 3 in 4, da se prednostne naloge postavijo pred opredelitve.

Predlog spremembe 124
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „telekomunikacijska omrežja“ pomenijo
širokopasovna omrežja in infrastrukturo
za digitalne storitve.

1. telekomunikacijska omrežja:
širokopasovna omrežja in infrastruktura
za digitalne storitve;

Or. en

Predlog spremembe 125
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. „širokopasovna omrežja“ pomenijo
žična in brezžična (vključno s satelitskimi) 
dostopovna omrežja, pomožno 
infrastrukturo in jedrna omrežja, ki 
zagotavljajo povezljivost zelo visokih

2. širokopasovna omrežja: žična ali
brezžična (vključno s satelitskimi) 
dostopovna omrežja s povezanimi 
infrastrukturami, ki zagotavljajo zelo 
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hitrosti; visoke hitrosti;

Or. en

Predlog spremembe 126
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. „širokopasovna omrežja“ pomenijo 
žična in brezžična (vključno s satelitskimi) 
dostopovna omrežja, pomožno 
infrastrukturo in jedrna omrežja, ki 
zagotavljajo povezljivost zelo visokih 
hitrosti;

2. „širokopasovna omrežja“ pomenijo 
žična in brezžična (vključno s satelitskimi) 
dostopovna omrežja, pomožno 
infrastrukturo in jedrna omrežja, ki 
zagotavljajo veliko hitrost in povezljivost 
zelo visokih hitrosti;

Or. ro

Predlog spremembe 127
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. „širokopasovna omrežja“ pomenijo 
žična in brezžična (vključno s satelitskimi) 
dostopovna omrežja, pomožno 
infrastrukturo in jedrna omrežja, ki 
zagotavljajo povezljivost zelo visokih 
hitrosti;

2. „širokopasovna omrežja“ pomenijo 
žična in brezžična (vključno s satelitskimi) 
dostopovna omrežja, pomožno 
infrastrukturo in jedrna omrežja, ki 
zagotavljajo povezljivost visokih hitrosti;

Or. fr

Predlog spremembe 128
Gunnar Hökmark
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. „širokopasovna omrežja“ pomenijo 
žična in brezžična (vključno s satelitskimi) 
dostopovna omrežja, pomožno 
infrastrukturo in jedrna omrežja, ki 
zagotavljajo povezljivost zelo visokih 
hitrosti;

2. „hitra širokopasovna omrežja“ pomenijo 
žična in brezžična (vključno s satelitskimi) 
dostopovna omrežja, pomožno 
infrastrukturo in jedrna omrežja, ki 
zagotavljajo povezljivost zelo visokih 
hitrosti , s hitrostjo najmanj 100 Mbps za 
posameznega odjemalca;

Or. en

Predlog spremembe 129
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. „ultrahitra širokopasovna omrežja“ 
pomenijo žična in brezžična (vključno s 
satelitskimi) dostopovna omrežja, 
pomožno infrastrukturo in jedrna 
omrežja, ki zagotavljajo povezljivost zelo 
visokih hitrosti , s hitrostjo najmanj 1 
Gbps za posameznega odjemalca;

Or. en

Predlog spremembe 130
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. „infrastruktura za digitalne storitve“ 
pomeni mrežne storitve, ki se zagotavljajo 
v elektronski obliki, navadno prek 

3. „Infrastruktura“ pomeni vse vrste 
opreme ali storitev za vse ravni vrednostne 
verige, ki so potrebne za vzpostavljanje in
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interneta, in ki omogočajo opravljanje 
vseevropskih interoperabilnih storitev v 
javnem interesu ter tako ustvarjajo pogoje 
za dejavnosti državljanov, podjetij in/ali 
vlade;

zagotavljanje vseevropskih 
interoperabilnih storitev skupnega 
interesa, ki imajo pozitivne učinke za 
podjetja, državljane in/ali javne organe;

Or. en

Predlog spremembe 131
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. „odprt dostop“ pomeni veleprodajni 
dostop do širokopasovne infrastrukture za 
vse operaterje elektronskih komunikacij 
pod enakimi in nediskriminacijskimi 
pogoji, ki jim omogočajo, da so 
popolnoma konkurenčni operaterjem, ki 
imajo infrastrukturo v lasti ali 
upravljanju, ter tako okrepijo izbiro in 
konkurenco za uporabnike;

Or. en

Predlog spremembe 132
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. „dostop“ pomeni razpoložljivost 
naprav in storitev, povezanih s 
širokopasovnimi omrežji, kot je to 
opredeljeno v členu 2(a) Direktive 
2009/19/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 7. marca 2002 o dostopu do 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
pripadajočih naprav ter o njihovem 
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medomrežnem povezovanju (Direktiva o 
dostopu);

Or. en

Predlog spremembe 133
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. „digitalne storitve“ pomenijo storitve, 
ki se na infrastrukturi opravljajo 
digitalno, običajno prek interneta; 

Or. en

Predlog spremembe 134
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 b. „aktivna infrastruktura“ pomeni 
infrastrukture, ki proizvajajo ali 
obdelujejo signale s pomočjo pasivne 
infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 135
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 3 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 c. „pasivna infrastruktura“ pomeni 
stebre, cevi, vlakna in stavbe ali drugo 
opremo, ki  ne obdelujejo ali proizvajajo 
signalov.

Or. en

Predlog spremembe 136
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 d. „informacijska infrastruktura“ 
pomeni aktivno infrastrukturo, ki je 
izdelana specifično za opravljanje 
digitalnih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 137
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 3 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 e. „odprta omrežja“ pomenijo omrežja, 
ki so oblikovana za veleprodajni dostop do 
širokopasovne infrastrukture za vse 
operaterje elektronskih komunikacij pod 
enakimi in nediskriminacijskimi pogoji, ki 
omogočajo odjemalcem veleprodajnega 
dostopa, da opravljajo izbrane storitve in 
so popolnoma konkurenčni operaterjem, 
ki imajo infrastrukturo v lasti ali 
upravljanju, ter tako okrepijo izbiro in 
konkurenco za končne uporabnike; 
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Veleprodajni dostop se zaračunava na 
način, ki omogoča ekonomsko 
upravičenost za investitorja, preprečuje 
cenovne škarje in zagotavlja čim širšo 
uporabo.

Or. en

Predlog spremembe 138
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) postavitev ultrahitrih širokopasovnih
omrežij, ki zagotavljajo prenos podatkov s 
hitrostjo najmanj 100 Mbps;

(a) spodbujanje in ustvarjanje 
povpraševanja po širokopasovnih omrežjih 
s podpiranjem medomrežne povezanosti in 
interoperabilnosti nacionalnih javnih 
storitev na spletu ter dostopa do takšnih 
omrežij;

Or. en

Obrazložitev

Projekti za ustvarjanje povpraševanja bi morali biti gonilna sila za postavitev širokopasovnih 
omrežij. Zato bi morale biti prednostne naloge vzpostavitev infrastrukture EU za digitalne 
storitve, vseevropske visokohitrostne hrbtenične povezave za javne uprave, čezmejno 
opravljanje vladnih storitev, omogočanje dostopa do informacij javnega sektorja, vključno z 
digitalnimi viri evropske dediščine, in pametne energetske storitve.

Predlog spremembe 139
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) postavitev ultrahitrih širokopasovnih 
omrežij, ki zagotavljajo prenos podatkov s 
hitrostjo najmanj 100 Mbps;

(a) postavitev ultrahitrih širokopasovnih 
omrežij, ki zagotavljajo prenos podatkov s 
hitrostjo najmanj 100 Mbps, kjer za to 
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obstaja povpraševanje in/ali se to 
pričakuje v prihodnosti;

Or. en

Obrazložitev

Ker so javna in zasebna finančna sredstva omejena, bi bilo treba pred začetkom naložb 
oceniti prihodnje povpraševanje. Zaradi demografskih sprememb in nadaljnje urbanizacije bi 
lahko bile naložbe v infrastrukturo nepotrebne ali pa bi za nekatera območja zadostovale 
cenejše, začasne rešitve, če prihodnje povpraševanje ne upravičuje takšnih naložb.

Predlog spremembe 140
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) postavitev ultrahitrih širokopasovnih 
omrežij, ki zagotavljajo prenos podatkov s 
hitrostjo najmanj 100 Mbps;

(a) postavitev ultrahitrih širokopasovnih 
omrežij, ki zagotavljajo prenos podatkov s 
hitrostjo najmanj 100 Mbps, pri čemer se 
upošteva potencialno povpraševanje po 
ultrahitrem internetu;

Or. en

Predlog spremembe 141
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) postavitev ultrahitrih širokopasovnih 
omrežij, ki zagotavljajo prenos podatkov s 
hitrostjo najmanj 100 Mbps;

(a) postavitev širokopasovnih omrežij, ki 
zagotavljajo prenos podatkov s hitrostjo 
najmanj 100 Mbps, kot je navedeno v 
sektorskih ciljih na področju 
telekomunikacijskih omrežij, določenih v 
členu 4 (1) (c) (i) Uredbe (EU) št. 
XXXX/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta o ustanovitvi instrumenta za 
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povezovanje Evrope1;
__________________
1 UL L (…).

Or. en

Predlog spremembe 142
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) postavitev ultrahitrih širokopasovnih 
omrežij, ki zagotavljajo prenos podatkov s 
hitrostjo najmanj 100 Mbps;

(a) postavitev ultrahitrih širokopasovnih 
omrežij, ki zagotavljajo prenos podatkov s 
hitrostjo najmanj 1 Gbps;

Or. en

Predlog spremembe 143
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) postavitev ultrahitrih širokopasovnih 
omrežij, ki zagotavljajo prenos podatkov s 
hitrostjo najmanj 100 Mbps;

(a) postavitev ultrahitrih odprtih 
širokopasovnih omrežij, ki zagotavljajo 
prenos podatkov s hitrostjo najmanj 
100 Mbps;

Or. fr

Predlog spremembe 144
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) postavitev širokopasovnih omrežij za 
povezovanje otoških, neobalnih in 
obrobnih območij z osrednjimi območji 
Unije, ki na teh območjih zagotavljajo 
dovolj visoko hitrost prenosa podatkov, ki 
omogoča širokopasovno povezljivost s 
hitrostjo najmanj 30 Mbps;

(b) pospešitev postavitve hitrih in 
ultrahitrih širokopasovnih omrežij in 
njihove uporabe, da bi zadovoljili 
obstoječe in naraščajoče povpraševanje, 
tudi med malimi in srednjimi podjetji 
(MSP);

Or. en

Predlog spremembe 145
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) postavitev širokopasovnih omrežij za 
povezovanje otoških, neobalnih in 
obrobnih območij z osrednjimi območji 
Unije, ki na teh območjih zagotavljajo 
dovolj visoko hitrost prenosa podatkov, ki 
omogoča širokopasovno povezljivost s 
hitrostjo najmanj 30 Mbps;

(b) postavitev širokopasovnih omrežij, ki 
zagotavljajo najvišjo možno hitrost 
prenosa podatkov, če hitrosti prenosa 
podatkov 100 Mbps ni mogoče doseči;

Or. en

Predlog spremembe 146
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) postavitev širokopasovnih omrežij za 
povezovanje otoških, neobalnih in 
obrobnih območij z osrednjimi območji 
Unije, ki na teh območjih zagotavljajo 
dovolj visoko hitrost prenosa podatkov, ki 

(b) postavitev širokopasovnih omrežij za 
povezovanje otoških, neobalnih in 
obrobnih območij z osrednjimi območji 
Unije, ki na teh območjih zagotavljajo 
dovolj visoko hitrost prenosa podatkov, ki 
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omogoča širokopasovno povezljivost s 
hitrostjo najmanj 30 Mbps;

omogoča širokopasovno povezljivost s 
hitrostjo najmanj 30 Mbps, pri čemer se 
upošteva potencialno povpraševanje po 
ultrahitrem internetu, med razpoložljivimi 
vrstami tehnologij pa se na podlagi 
tehnološke nevtralnosti uporabiti tiste, ki 
so najbolj primerne za doseganje ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 147
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) postavitev širokopasovnih omrežij za 
povezovanje otoških, neobalnih in 
obrobnih območij z osrednjimi območji 
Unije, ki na teh območjih zagotavljajo 
dovolj visoko hitrost prenosa podatkov, ki 
omogoča širokopasovno povezljivost s 
hitrostjo najmanj 30 Mbps;

(b) postavitev visokohitrostnih 
širokopasovnih omrežij za povezovanje 
podeželskih, manj naseljenih, otoških, 
neobalnih in obrobnih območij z 
osrednjimi območji Unije, ki na teh 
območjih zagotavljajo dovolj visoko hitrost 
prenosa podatkov, ki omogoča 
širokopasovno povezljivost s hitrostjo 
najmanj 30 Mbps;

Or. ro

Predlog spremembe 148
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) postavitev širokopasovnih omrežij za 
povezovanje otoških, neobalnih in
obrobnih območij z osrednjimi območji 
Unije, ki na teh območjih zagotavljajo 
dovolj visoko hitrost prenosa podatkov, ki 
omogoča širokopasovno povezljivost s 

b) postavitev širokopasovnih omrežij za 
povezovanje otoških, neobalnih, obrobnih 
in manj razvitih območij Unije z 
osrednjimi območji Unije, ki na teh 
območjih zagotavljajo dovolj visoko hitrost 
prenosa podatkov, ki omogoča 
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hitrostjo najmanj 30 Mbps; širokopasovno povezljivost s hitrostjo 
najmanj 30 Mbps;

Or. pl

Predlog spremembe 149
András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) postavitev širokopasovnih omrežij za 
povezovanje otoških, neobalnih in 
obrobnih območij z osrednjimi območji 
Unije, ki na teh območjih zagotavljajo 
dovolj visoko hitrost prenosa podatkov, ki 
omogoča širokopasovno povezljivost s 
hitrostjo najmanj 30 Mbps;

(b) postavitev širokopasovnih omrežij za 
povezovanje ruralnih in redko naseljenih 
območij ter otoških, neobalnih in obrobnih 
območij z osrednjimi območji Unije, ki na 
teh območjih zagotavljajo dovolj visoko 
hitrost prenosa podatkov, ki omogoča 
širokopasovno povezljivost s hitrostjo 
najmanj 30 Mbps;

Or. en

Predlog spremembe 150
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) postavitev širokopasovnih omrežij za 
povezovanje otoških, neobalnih in 
obrobnih območij z osrednjimi območji 
Unije, ki na teh območjih zagotavljajo 
dovolj visoko hitrost prenosa podatkov, ki 
omogoča širokopasovno povezljivost s 
hitrostjo najmanj 30 Mbps;

(b) postavitev širokopasovnih omrežij za 
povezovanje otoških, neobalnih in
obrobnih območij z osrednjimi območji 
Unije, ki na teh območjih zagotavljajo 
dovolj visoko hitrost prenosa podatkov, ki 
omogoča širokopasovno povezljivost s 
hitrostjo najmanj 30 Mbps, kjer za to 
obstaja povpraševanje in/ali se to 
pričakuje v prihodnosti;

Or. en
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Obrazložitev

Ker so javna in zasebna finančna sredstva omejena, bi bilo treba pred začetkom naložb 
oceniti prihodnje povpraševanje. Zaradi demografskih sprememb in nadaljnje urbanizacije bi 
lahko bile naložbe v infrastrukturo nepotrebne ali pa bi za nekatera območja zadostovale 
cenejše, začasne rešitve, če prihodnje povpraševanje ne upravičuje takšnih naložb.

Predlog spremembe 151
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) postavitev širokopasovnih omrežij za 
povezovanje otoških, neobalnih in 
obrobnih območij z osrednjimi območji 
Unije, ki na teh območjih zagotavljajo 
dovolj visoko hitrost prenosa podatkov, ki 
omogoča širokopasovno povezljivost s 
hitrostjo najmanj 30 Mbps;

(b) postavitev širokopasovnih omrežij za 
povezovanje otoških, gorskih, oddaljenih, 
neobalnih in obrobnih območij z 
osrednjimi območji Unije, ki na teh 
območjih zagotavljajo dovolj visoko hitrost 
prenosa podatkov, ki omogoča 
širokopasovno povezljivost s hitrostjo 
najmanj 30 Mbps;

Or. en

Predlog spremembe 152
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) postavitev širokopasovnih omrežij za 
povezovanje otoških, neobalnih in 
obrobnih območij z osrednjimi območji 
Unije, ki na teh območjih zagotavljajo 
dovolj visoko hitrost prenosa podatkov, ki 
omogoča širokopasovno povezljivost s 
hitrostjo najmanj 30 Mbps;

(b) postavitev hitrih širokopasovnih 
omrežij za povezovanje otoških, neobalnih 
in obrobnih območij z osrednjimi območji 
Unije, ki na teh območjih zagotavljajo 
dovolj visoko hitrost prenosa podatkov, ki 
omogoča širokopasovno povezljivost s 
hitrostjo najmanj 100 Mbps;

Or. en
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Predlog spremembe 153
Rachida Dati

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) podpora platform za jedrne storitve na 
področju infrastrukture za digitalne 
storitve;

(c) podpora platform za jedrne storitve na 
področju infrastrukture za digitalne storitve
ter razvoj orodij in programov za 
izobraževanje in usposabljanje, ki bodo 
vsem omogočili pravilno in varno uporabo 
interneta;

Or. fr

Obrazložitev

Izobraževanje o digitalnih orodjih bo postalo obvezen del znanja, ki ga je treba pridobiti na 
trgu dela. Poleg tega je pri demokratizaciji digitalnih orodij treba zagotoviti, da se bo 
digitalno izobraževanje razširilo na vse državljane, tako da bodo znali ta orodja pravilno in 
varno uporabljati.

Predlog spremembe 154
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ukrepi, ki omogočajo doseganje sinergij 
in interoperabilnost med različnimi projekti 
skupnega interesa na področju 
telekomunikacij, med projekti skupnega 
interesa za različne infrastrukture, vključno 
s prometno in energetsko infrastrukturo, 
med projekti skupnega interesa na področju 
telekomunikacij ter projekti, ki se 
podpirajo prek strukturnih in kohezijskih 
skladov, in ustrezno raziskovalno 
infrastrukturo;

(d) ukrepi, ki omogočajo doseganje 
usklajenih sinergij in interoperabilnost 
med različnimi projekti skupnega interesa 
na področju telekomunikacij, med projekti 
skupnega interesa za različne 
infrastrukture, vključno s prometno in 
energetsko infrastrukturo, med projekti 
skupnega interesa na področju 
telekomunikacij ter projekti, ki se
podpirajo prek strukturnih in kohezijskih 
skladov, in ustrezno raziskovalno 
infrastrukturo, ter med projekti skupnega 
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interesa na področju telekomunikacij in 
obstoječih in načrtovanih infrastruktur, 
tudi na področju prometa in energije;

Or. en

Obrazložitev

Za čim večjo stroškovno učinkovitost bi morala biti prednostna naloga oceniti in predlagati 
sinergije med projekti skupnega interesa na področju telekomunikacij in obstoječimi ali 
načrtovanimi infrastrukturami, tudi če te ne spadajo v okvir smernic TEN, vključno s 
prometnimi in energetskimi infrastrukturami.

Predlog spremembe 155
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ukrepi, ki omogočajo doseganje sinergij 
in interoperabilnost med različnimi projekti 
skupnega interesa na področju 
telekomunikacij, med projekti skupnega 
interesa za različne infrastrukture, vključno 
s prometno in energetsko infrastrukturo, 
med projekti skupnega interesa na področju 
telekomunikacij ter projekti, ki se 
podpirajo prek strukturnih in kohezijskih 
skladov, in ustrezno raziskovalno 
infrastrukturo;

(d) ukrepi, ki omogočajo doseganje sinergij 
in interoperabilnost med različnimi projekti 
skupnega interesa na področju 
telekomunikacij, med projekti skupnega 
interesa za različne infrastrukture, kot so 
pametna omrežja,vključno s prometno in 
energetsko infrastrukturo, med projekti 
skupnega interesa na področju 
telekomunikacij ter projekti, ki se 
podpirajo prek strukturnih in kohezijskih 
skladov, ter drugimi pobudami – pri 
čemer se preprečijo podvajanje in pomote
–, in ustrezno raziskovalno infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 156
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ukrepi, ki omogočajo doseganje sinergij 
in interoperabilnost med različnimi projekti 
skupnega interesa na področju 
telekomunikacij, med projekti skupnega 
interesa za različne infrastrukture, vključno 
s prometno in energetsko infrastrukturo, 
med projekti skupnega interesa na področju 
telekomunikacij ter projekti, ki se 
podpirajo prek strukturnih in kohezijskih 
skladov, in ustrezno raziskovalno 
infrastrukturo;

(d) ukrepi, ki omogočajo doseganje sinergij 
in interoperabilnost med različnimi projekti 
skupnega interesa na področju 
telekomunikacij, dopolnjevanje med 
projekti skupnega interesa za različne 
infrastrukture, vključno s prometno in 
energetsko infrastrukturo, med projekti 
skupnega interesa na področju 
telekomunikacij ter projekti, ki se 
podpirajo prek strukturnih in kohezijskih 
skladov, ter drugimi pobudami – pri 
čemer se preprečijo podvajanje in pomote
–, in ustrezno raziskovalno infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 157
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ukrepi, ki omogočajo doseganje sinergij 
in interoperabilnost med različnimi projekti 
skupnega interesa na področju 
telekomunikacij, med projekti skupnega 
interesa za različne infrastrukture, vključno 
s prometno in energetsko infrastrukturo, 
med projekti skupnega interesa na področju 
telekomunikacij ter projekti, ki se 
podpirajo prek strukturnih in kohezijskih 
skladov, in ustrezno raziskovalno 
infrastrukturo;

(d) ukrepi, ki omogočajo doseganje sinergij 
in interoperabilnost med različnimi projekti 
skupnega interesa na področju 
telekomunikacij, med projekti skupnega 
interesa za različne infrastrukture, vključno 
s prometno in energetsko infrastrukturo, 
med projekti skupnega interesa na področju 
telekomunikacij ter projekti, ki se 
podpirajo prek strukturnih in kohezijskih 
skladov, in ustrezno raziskovalno 
infrastrukturo, pri tem pa ne prihaja do 
nepotrebnega podvojevanja upravnih 
obremenitev;

Or. en
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Predlog spremembe 158
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d a) ukrepi, ki omogočajo čim boljše 
razmerje med najsodobnejšo tehnologijo v 
smislu zmogljivosti toka podatkov, 
varnosti prenosa, odpornosti omrežja in 
stroškovne učinkovitosti.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da EU oblikuje okvir, ki bo spodbudil javne in zasebne zainteresirane strani, 
da si bodo v fazi vlaganja vlog prizadevale k odličnosti po tej splošni in spodbudni smernici.

Predlog spremembe 159
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) vplivanje na evropsko tehnološko 
znanje in zaposlovanje v državah 
članicah.

Or. fr

Predlog spremembe 160
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) rast informacijskih in 
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komunikacijskih tehnologij v industriji 
Unije na podlagi potreb po novi opremi in 
storitvah.

Or. fr

Predlog spremembe 161
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka d c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(dc) ukrepi, ki spodbujajo povpraševanje 
po večji hitrosti, z razvojem in 
zagotavljanjem inovativnih in 
interoperabilnih digitalnih storitev ter z 
večjo dostopnostjo, tako da se poveča 
digitalno znanje prikrajšanih skupin, s 
čimer se zagotovi, da imajo od teh 
projektov skupnega interesa korist vsi 
državljani Unije.

Or. fr

Predlog spremembe 162
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Projekti skupnega interesa iz Priloge 
prispevajo k uresničevanju ciljev iz 
člena 2.

1. Projekti skupnega interesa iz Priloge 
prispevajo k uresničevanju ciljev iz člena 
2, ustrezajo ciljem iz člena 3, temeljijo na 
zreli tehnologiji, ki je pripravljena za 
uporabo, in izkazujejo evropsko dodano 
vrednost.

Or. en
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Predlog spremembe 163
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Projekti skupnega interesa iz Priloge 
prispevajo k uresničevanju ciljev iz 
člena 2.

1. Projekti skupnega interesa iz Priloge 
prispevajo k uresničevanju ciljev iz člena 2
in upoštevajo prednostne naloge iz 
člena 4.

Or. fr

Predlog spremembe 164
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Projekti skupnega interesa iz Priloge 
prispevajo k uresničevanju ciljev iz 
člena 2.

1. Projekti skupnega interesa iz Priloge 
prispevajo k uresničevanju ciljev iz 
člena 2. Skladni morajo biti s projekti, ki 
jih izvajajo države članice.

Or. fr

Predlog spremembe 165
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Projekt skupnega interesa lahko obsega 
celoten cikel, vključno s študijami 
izvedljivosti, izvajanjem, neprekinjenim 
delovanjem, usklajevanjem in 
ocenjevanjem.

(2) Projekt skupnega interesa lahko obsega 
celoten cikel, vključno s študijami 
izvedljivosti, izvajanjem tehničnih 
projektov, neprekinjenim delovanjem, 
usklajevanjem in ocenjevanjem.
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Or. ro

Predlog spremembe 166
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice in/ali drugi subjekti, ki so 
pristojni za izvajanje projektov skupnega 
interesa oziroma prispevajo k njihovem 
izvajanju, sprejmejo potrebne pravne, 
upravne, tehnične in finančne ukrepe v 
skladu z ustreznimi specifikacijami te 
uredbe.

3. Države članice in/ali drugi subjekti, tudi 
lokalni in regionalni organi, ki so pristojni 
za izvajanje projektov skupnega interesa 
oziroma prispevajo k njihovem izvajanju, 
sprejmejo potrebne pravne, upravne, 
tehnične in finančne ukrepe v skladu z 
ustreznimi specifikacijami te uredbe ter po 
možnosti usklajene s Smernicami 
skupnosti o uporabi pravil o državni 
pomoči v zvezi s hitro vzpostavitvijo 
širokopasovnih omrežij. Izvajanje temelji 
zlasti na poglobljeni oceni projekta. Ta 
med drugim zajema tržne pogoje, vključno 
z informacijami o obstoječi infrastrukturi, 
regulativnih obveznostih nosilca projekta, 
poslovnimi in tržnimi strategijami.

Or. en

Predlog spremembe 167
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice in/ali drugi subjekti, ki so 
pristojni za izvajanje projektov skupnega 
interesa oziroma prispevajo k njihovem 
izvajanju, sprejmejo potrebne pravne, 
upravne, tehnične in finančne ukrepe v 
skladu z ustreznimi specifikacijami te 
uredbe.

3. Države članice in/ali drugi subjekti, tudi 
lokalni in regionalni organi, ki so pristojni 
za izvajanje projektov skupnega interesa 
oziroma prispevajo k njihovem izvajanju, 
sprejmejo potrebne pravne, upravne, 
tehnične in finančne ukrepe v skladu z 
ustreznimi specifikacijami te uredbe.
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Izvajanje temelji na poglobljeni oceni 
projekta, ki med drugim zajema tržne 
pogoje, vključno z informacijami o 
obstoječi infrastrukturi, regulativnih 
obveznostih nosilca projekta, poslovnimi 
in tržnimi strategijami.

Or. en

Predlog spremembe 168
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice in/ali drugi subjekti, ki so 
pristojni za izvajanje projektov skupnega 
interesa oziroma prispevajo k njihovem 
izvajanju, sprejmejo potrebne pravne, 
upravne, tehnične in finančne ukrepe v 
skladu z ustreznimi specifikacijami te 
uredbe.

(3) Države članice in/ali drugi subjekti, 
tudi lokalni ali regionalni organi, ki so 
pristojni za izvajanje projektov skupnega 
interesa oziroma prispevajo k njihovem 
izvajanju, sprejmejo potrebne pravne, 
upravne, tehnične in finančne ukrepe v 
skladu z ustreznimi specifikacijami te 
uredbe.

Or. ro

Predlog spremembe 169
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. Projekte za financiranje bi bilo treba 
izbrati čim bolj previsno in skrbno, da 
bodo zares zmožni zagotoviti 
komunikacijo na ravni vse Evrope, 
podprli mala in srednja podjetja pri 
dostopanju do digitalnega gospodarstva in 
povečali socialno kohezijo.
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Predlog spremembe 170
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Unija lahko izvajanje projektov 
skupnega interesa olajša z regulativnimi 
ukrepi ter po potrebi z usklajevanjem, 
podpornimi ukrepi in finančno podporo, da 
spodbudi njihov razvoj in uporabo ter 
javne in zasebne naložbe.

4. Unija lahko izvajanje projektov 
skupnega interesa olajša z regulativnimi 
ukrepi ter po potrebi z usklajevanjem, 
podpornimi ukrepi in finančno podporo, da 
spodbudi njihov razvoj in uporabo ter 
javne in zasebne naložbe in je po potrebi v 
skladu s Smernicami skupnosti o uporabi 
pravil o državni pomoči v zvezi s hitro 
vzpostavitvijo širokopasovnih omrežij.

Or. en

Predlog spremembe 171
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Unija lahko izvajanje projektov 
skupnega interesa olajša z regulativnimi 
ukrepi ter po potrebi z usklajevanjem, 
podpornimi ukrepi in finančno podporo, da 
spodbudi njihov razvoj in uporabo ter 
javne in zasebne naložbe.

4. Unija bi morala izvajanje projektov 
skupnega interesa karseda olajšati z 
regulativnimi ukrepi ter po potrebi z 
usklajevanjem, podpornimi ukrepi in 
finančno podporo, da spodbudi njihov 
razvoj in uporabo ter javne in zasebne 
naložbe.

Or. fr

Predlog spremembe 172
Jean-Pierre Audy
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Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ukrepi, ki prispevajo k projektom 
skupnega interesa, so upravičeni do 
finančne podpore EU pod pogoji in pri 
instrumentih, ki so na voljo v skladu z 
uredbo o uvedbi instrumenta za 
povezovanje Evrope [REF]. Finančna 
podpora se zagotavlja v skladu z 
ustreznimi pravili in postopki Unije, 
prednostmi financiranja in glede na 
razpoložljiva sredstva.

5. Ukrepi, ki prispevajo k projektom 
skupnega interesa, so upravičeni do 
finančne podpore EU pod pogoji in pri 
instrumentih, ki so na voljo v skladu z 
uredbo o uvedbi instrumenta za 
povezovanje Evrope [REF]. Finančna 
podpora se zagotavlja v skladu z 
ustreznimi pravili in postopki Unije, 
prednostmi financiranja in glede na 
razpoložljiva sredstva. Komisija lahko v 
skladu s členom 311 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije za financiranje projektov 
skupnega interesa predlaga oblikovanje 
lastnih sredstev, na primer obvezen 
prispevek, ki ga morajo plačati uporabniki 
vseevropskih telekomunikacijskih omrežij.

Or. fr

Predlog spremembe 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ukrepi, ki prispevajo k projektom 
skupnega interesa, so upravičeni do 
finančne podpore EU pod pogoji in pri 
instrumentih, ki so na voljo v skladu z 
uredbo o uvedbi instrumenta za 
povezovanje Evrope [REF]. Finančna 
podpora se zagotavlja v skladu z 
ustreznimi pravili in postopki Unije, 
prednostmi financiranja in glede na 
razpoložljiva sredstva.

5. Ukrepi, ki prispevajo k projektom 
skupnega interesa, so upravičeni do 
finančne podpore EU pod pogoji in pri 
instrumentih, ki so na voljo v skladu z 
uredbo o uvedbi instrumenta za 
povezovanje Evrope [REF]. Finančna 
podpora se zagotavlja v skladu z 
ustreznimi pravili in postopki Unije, 
prednostmi financiranja in glede na 
razpoložljiva sredstva. Komisija bi morala 
pripraviti redna poročila o uporabi 
finančnih sredstev Unije. 
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Or. pl

Predlog spremembe 174
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Pri dodeljevanju finančnih sredstev se 
upoštevajo posebne potrebe upravičencev, 
zlasti z uravnoteženjem porazdelitve med 
subvencije in inovativne finančne 
instrumente.

Or. fr

Predlog spremembe 175
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija se pooblasti za sprejemanje 
delegiranih aktov, s katerimi spremeni opis 
projektov skupnega interesa iz Priloge, 
doda nove projekte skupnega interesa v 
Prilogo ali črta zastarele projekte skupnega 
interesa iz Priloge v skladu z odstavki 7, 8 
in 9 ter v skladu s členom 8.

6. Komisija se pooblasti za sprejemanje 
delegiranih aktov, s katerimi spremeni opis 
projektov skupnega interesa iz Priloge, 
doda nove projekte skupnega interesa v 
Prilogo ali črta zastarele projekte skupnega 
interesa iz Priloge v skladu z odstavki 7, 8 
in 9 ter v skladu s členom 8. Evropski 
parlament je v vsakem primeru obveščen 
o vseh spremembah na seznamu projektov 
skupnega interesa.

Or. en

Predlog spremembe 176
Evžen Tošenovský



AM\909449SL.doc 77/135 PE494.476v01-00

SL

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija se pooblasti za sprejemanje 
delegiranih aktov, s katerimi spremeni opis 
projektov skupnega interesa iz Priloge, 
doda nove projekte skupnega interesa v 
Prilogo ali črta zastarele projekte skupnega 
interesa iz Priloge v skladu z odstavki 7, 8 
in 9 ter v skladu s členom 8.

6. Komisija se v skladu z drugim 
odstavkom člena 172 PDEU pooblasti za 
sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi 
spremeni opis projektov skupnega interesa 
iz Priloge, doda nove projekte skupnega 
interesa v Prilogo ali črta zastarele projekte 
skupnega interesa iz Priloge v skladu z 
odstavki 7, 8 in 9 ter v skladu s členom 8.

Or. en

Predlog spremembe 177
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 7 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) novega tehnološkega in tržnega razvoja; 
ali

(a) novega tehnološkega in tržnega razvoja 
ter inovacij; ali

Or. en

Predlog spremembe 178
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 7 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) novega tehnološkega in tržnega 
razvoja; ali

(a) novega tehnološkega ali tržnega 
razvoja; ali

Or. fr
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Predlog spremembe 179
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 7 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) razvoja in rezultatov projekta, ki se 
izvaja.

Or. fr

Predlog spremembe 180
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 7 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) novih prednostnih nalog politike; ali črtano

Or. en

Predlog spremembe 181
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 7 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) novih prednostnih nalog politike; ali črtano

Or. fr

Predlog spremembe 182
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 7 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Komisija zagotovi, da te spremembe ne 
povzročijo pravne negotovosti pri tistih, ki 
so vključeni v izvajanje zadevnega 
projekta.

Or. fr

Predlog spremembe 183
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 8 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prispeva k doseganju ciljev iz člena 2; (a) prispeva k doseganju ciljev iz člena 2 in 
ustreza ciljem iz člena 3;

Or. en

Predlog spremembe 184
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 8 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prispeva k doseganju ciljev iz člena 2; (Ne zadeva slovenske različice.)

Or. fr

Predlog spremembe 185
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija pri sprejemanju delegiranega 
akta o črtanju zastarelega projekta 
skupnega interesa iz Priloge oceni, ali ta 
projekt ne izpolnjuje več meril iz 
odstavka 7 ali meril iz odstavka 8.

9. Komisija pri sprejemanju delegiranega 
akta o črtanju zastarelega projekta 
skupnega interesa iz Priloge oceni, ali ta 
projekt ne izpolnjuje več meril iz 
odstavka 7 ali meril iz odstavka 8, in o tem 
obvesti Evropski parlament.

Or. en

Predlog spremembe 186
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na podlagi informacij, prejetih v skladu 
s členom 21 Uredbe XXX o uvedbi 
instrumenta za povezovanje Evrope, države 
članice in Komisija izmenjujejo 
informacije o napredku, doseženem pri 
izvajanju teh smernic.

1. Na podlagi informacij, prejetih v skladu 
s členom 21 Uredbe XXX o uvedbi 
instrumenta za povezovanje Evrope, države 
članice in Komisija izmenjujejo 
informacije o napredku, doseženem pri 
izvajanju teh smernic. Letni pregled teh 
informacij se predloži Evropskemu 
parlamentu.

Or. fr

Predlog spremembe 187
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na podlagi informacij, prejetih v skladu 
s členom 21 Uredbe XXX o uvedbi 
instrumenta za povezovanje Evrope, države 
članice in Komisija izmenjujejo 
informacije o napredku, doseženem pri 

1. Na podlagi informacij, prejetih v skladu 
s členom 21 Uredbe XXX o uvedbi 
instrumenta za povezovanje Evrope, države 
članice, Komisija in Evropski parlament 
izmenjujejo informacije o napredku, 
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izvajanju teh smernic. doseženem pri izvajanju teh smernic.

Or. fr

Predlog spremembe 188
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisiji pri spremljanju izvajanja teh 
smernic, pomoči pri načrtovanju z 
nacionalnimi strategijami za internet 
visokih hitrosti in geodetskim 
načrtovanjem infrastrukture ter izmenjavi 
informacij pomaga skupina izvedencev, ki 
jo sestavljajo predstavniki posameznih 
držav članic. Skupina izvedencev lahko 
obravnava tudi vsa druga vprašanja o 
razvoju vseevropskih telekomunikacijskih 
omrežij.

2. Komisiji pri spremljanju izvajanja teh 
smernic, pomoči pri načrtovanju z 
nacionalnimi strategijami za internet 
visokih hitrosti in geodetskim 
načrtovanjem infrastrukture ter izmenjavi 
informacij pomaga skupina izvedencev, ki 
jo sestavljajo predstavniki posameznih 
držav članic. Skupina izvedencev lahko 
obravnava tudi vsa druga vprašanja o 
razvoju vseevropskih telekomunikacijskih 
omrežij.

Skupina izvedencev Komisiji pomaga 
zlasti pri:
pripravljalnem delu pred oblikovanjem 
letnega in večletnega delovnega programa 
in pri njegovi reviziji v skladu s členoma 
17(1) in 17(2) Uredbe (EU) št. xxxx/2012 
o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje 
Evrope, pri ukrepih, potrebnih za oceno 
izvajanja delovnega programa o 
finančnem ter pri tehničnem 
pripravljalnem delu pred oblikovanjem 
delegiranih aktov iz člena 5(6).
Komisija skupino na vsaki seji obvesti o 
napredku pri izvajanju delovnega 
programa.

Or. en

Predlog spremembe 189
András Gyürk
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisiji pri spremljanju izvajanja teh 
smernic, pomoči pri načrtovanju z 
nacionalnimi strategijami za internet 
visokih hitrosti in geodetskim 
načrtovanjem infrastrukture ter izmenjavi 
informacij pomaga skupina izvedencev, ki 
jo sestavljajo predstavniki posameznih 
držav članic. Skupina izvedencev lahko 
obravnava tudi vsa druga vprašanja o 
razvoju vseevropskih telekomunikacijskih 
omrežij.

2. Komisiji pri spremljanju izvajanja teh 
smernic, pomoči pri načrtovanju z 
nacionalnimi strategijami za internet 
visokih hitrosti in geodetskim 
načrtovanjem infrastrukture ter izmenjavi 
informacij pomaga odbor za komunikacije, 
ki jo sestavljajo predstavniki posameznih 
držav članic. Odbor lahko obravnava tudi 
vsa druga vprašanja o razvoju vseevropskih 
telekomunikacijskih omrežij.

Or. en

Predlog spremembe 190
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisiji pri spremljanju izvajanja teh 
smernic, pomoči pri načrtovanju z 
nacionalnimi strategijami za internet 
visokih hitrosti in geodetskim 
načrtovanjem infrastrukture ter izmenjavi 
informacij pomaga skupina izvedencev, ki 
jo sestavljajo predstavniki posameznih 
držav članic. Skupina izvedencev lahko 
obravnava tudi vsa druga vprašanja o 
razvoju vseevropskih telekomunikacijskih 
omrežij.

2. Komisiji pri spremljanju izvajanja teh 
smernic, pomoči pri načrtovanju z 
nacionalnimi strategijami za internet 
visokih hitrosti in geodetskim 
načrtovanjem infrastrukture ter izmenjavi 
informacij pomaga skupina izvedencev, 
opredeljena v členu 7a. Skupina 
izvedencev lahko obravnava tudi vsa druga 
vprašanja o razvoju vseevropskih 
telekomunikacijskih omrežij.

Or. fr

Predlog spremembe 191
András Gyürk
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija poleg vmesne in naknadne 
ocene Uredbe XXX o uvedbi instrumenta 
za povezovanje Evrope in po posvetovanju 
s skupino izvedencev objavi poročilo o 
napredku, doseženem pri izvajanju teh 
smernic. To poročilo predloži Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij.

3. Komisija poleg vmesne in naknadne 
ocene Uredbe XXX o uvedbi instrumenta 
za povezovanje Evrope in po posvetovanju 
z odborom za komunikacije objavi 
poročilo o napredku, doseženem pri 
izvajanju teh smernic. To poročilo predloži 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij.

Or. en

Predlog spremembe 192
András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. To poročilo vključuje oceno:
(a) napredka pri razvoju, izgradnji in 
začetku projektov skupnega interesa ter 
po potrebi zamud pri izvajanju in drugih 
težav, ki se pojavijo;
(b) sredstev, ki jih Unija rezervira in 
izplača za projekte skupnega interesa v 
skladu z določbami Uredbe (EU) 
Evropskega parlamenta in Sveta št. 
xxxx/2012 o ustanovitvi instrumenta za 
povezovanje Evrope, v primerjavi s 
skupno vrednostjo financiranih projektov 
skupnega interesa.

Or. en
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Predlog spremembe 193
András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija v tem poročilu tudi oceni, ali je 
obseg projektov skupnega interesa še 
vedno v skladu s prednostnimi nalogami 
politik, tehnološkim razvojem ali 
razmerami na upoštevnih trgih. Pri 
pomembnih projektih ta poročila vsebujejo 
analizo vpliva na okolje, pri čemer se 
upoštevajo potrebno prilagajanje na 
podnebne spremembe in njihovo blaženje 
ter odpornost na nesreče. Tak pregled 
lahko opravi, kadar koli je to potrebno.

4. Komisija v tem poročilu tudi oceni, ali je 
obseg projektov skupnega interesa še 
vedno v skladu s prednostnimi nalogami 
Unije, tehnološkim razvojem ali razmerami 
na upoštevnih trgih. Pri pomembnih 
projektih ta poročila vsebujejo analizo 
vpliva na okolje, pri čemer se upoštevajo 
potrebno prilagajanje na podnebne 
spremembe in njihovo blaženje ter 
odpornost na nesreče. Tak pregled lahko 
opravi, kadar koli je to potrebno.

Or. en

Predlog spremembe 194
András Gyürk

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija vzpostavi platformo za 
preglednost infrastrukture, ki je zlahka 
dostopna širši javnosti. Ta platforma 
vsebuje naslednje informacije:
(a) splošne informacije, ki se redno 
posodabljajo, vključno z zadevnimi 
geografskimi informacijami, za vsak 
projekt skupnega interesa;
(b) izvedbeni načrt za vsak projekt 
skupnega interesa.

Or. en
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Predlog spremembe 195
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a
Skupina strokovnjakov

1. Ta uredba ustanavlja skupino 
strokovnjakov, da bi pomagala Komisiji in 
Evropski investicijski banki pri 
preučevanju projektov.
2. Skupina strokovnjakov je sestavljena iz 
članov odbora za komuniciranje in 
neodvisnih strokovnjakov, ki jih predlaga 
Komisija po postopku iz člena 8 te uredbe.
3. Skupina strokovnjakov strukturirano 
sodeluje s tistimi, ki so vključeni v 
načrtovanje, razvoj in upravljanje 
telekomunikacijskih omrežij in storitev, 
med drugim z lokalnimi in regionalnimi 
organi, nacionalnimi regulativnimi 
organi, Organom evropskih regulatorjev 
za elektronske komunikacije (BEREC), 
ponudniki internetnega dostopa, 
upravitelji javnih omrežij in proizvajalci 
opreme.
4. Komisija in EIB natančno upoštevata 
ugotovitve skupine strokovnjakov in 
morata javno utemeljiti primere, ko te 
ugotovitve niso upoštevane.

Or. fr

Predlog spremembe 196
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2



PE494.476v01-00 86/135 AM\909449SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 5(6) se Komisiji podeli za 
nedoločen čas od datuma začetka 
veljavnosti te uredbe.

(2) Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 5(6) se Komisiji podeli za 
obdobje petih let od datuma začetka 
veljavnosti te uredbe.

Komisija pripravi poročilo o prenesenem 
pooblastilu najpozneje devet mesecev pred 
koncem petletnega obdobja. Prenos 
pooblastila se samodejno podaljša za 
enako obdobje, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju najpozneje tri mesece pred 
koncem vsakega obdobja.

Or. ro

Predlog spremembe 197
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegiran akt, sprejet v skladu s 
členom 5(6), začne veljati samo, če mu 
Evropski parlament ali Svet v 
dveh mesecih od uradnega obvestila o tem 
aktu ne nasprotujeta oziroma če sta pred 
iztekom tega roka Komisijo obvestila, da 
mu ne nasprotujeta. Ta rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 5(6), začne veljati le, če mu Evropski 
parlament ali Svet v štirih mesecih od 
uradnega obvestila, ki sta ga prejela v zvezi 
s tem aktom, ne nasprotujeta ali če sta pred 
iztekom navedenega roka oba obvestila 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta 
rok se na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta podaljša za dva meseca.

Or. en

Predlog spremembe 198
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Priloga 1 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Projekti skupnega interesa so namenjeni 
odpravljanju ozkih grl, ki ovirajo dokončno 
vzpostavitev enotnega trga, z 
zagotavljanjem povezljivosti z omrežjem 
in dostopom, tudi prek meja, do 
infrastrukture javnih digitalnih storitev.

Projekti skupnega interesa so namenjeni 
odpravljanju ozkih grl, ki ovirajo dokončno 
vzpostavitev enotnega trga, z 
zagotavljanjem povezljivosti z omrežjem 
in dostopom, tudi prek meja, do 
infrastrukture javnih digitalnih storitev.
Njihov namen je tudi državljanom
zagotoviti enake možnosti dostopa do 
infrastrukture za digitalne storitve po 
razumni ceni, ne glede na to, na katerem 
koncu Unije so.

Or. fr

Predlog spremembe 199
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Priloga 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Projekti skupnega interesa so namenjeni 
odpravljanju ozkih grl, ki ovirajo dokončno 
vzpostavitev enotnega trga, z 
zagotavljanjem povezljivosti z omrežjem 
in dostopom, tudi prek meja, do 
infrastrukture javnih digitalnih storitev.

Projekti skupnega interesa so namenjeni 
odpravljanju ozkih grl, ki ovirajo dokončno 
vzpostavitev enotnega trga, z 
zagotavljanjem povezljivosti z omrežjem 
in dostopom, tudi prek meja, do 
infrastrukture javnih digitalnih storitev, 
tako da spodbujajo povpraševanje.

Or. en

Predlog spremembe 200
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj in širjenje vseevropskih Razvoj in širjenje vseevropskih 
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telekomunikacijskih omrežij 
(širokopasovnih omrežij in infrastrukture 
za digitalne storitve) prispevata k 
spodbujanju gospodarske rasti, ustvarjanju 
delovnih mest in doseganju dinamičnega 
enotnega digitalnega trga. Postavitev teh 
omrežij bo omogočila zlasti hitrejši dostop 
do interneta, zagotovila izboljšane 
informacijske tehnologije v vsakdanjem 
življenju državljanov, vključno otrok in 
mladih, podjetij in uprav, povečala 
interoperabilnost in olajšala usklajevanje 
skupno dogovorjenih standardov ter 
približevanje tem standardom.

telekomunikacijskih omrežij 
(širokopasovnih omrežij in infrastrukture 
za digitalne storitve) prispevata k 
spodbujanju gospodarske rasti, ustvarjanju 
delovnih mest in doseganju dinamičnega 
enotnega digitalnega trga. Postavitev teh 
omrežij bo omogočila zlasti hitrejši dostop 
do interneta, zagotovila izboljšane 
informacijske tehnologije v vsakdanjem 
življenju državljanov, tudi otrok in mladih, 
starejših in invalidov, podjetij in uprav, 
vključno z izobraževalnimi ustanovami na 
vseh ravneh izobraževanja, povečala 
interoperabilnost in olajšala usklajevanje 
skupno dogovorjenih standardov ter 
približevanje tem standardom.

Or. en

Predlog spremembe 201
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Priloga 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj in širjenje vseevropskih 
telekomunikacijskih omrežij 
(širokopasovnih omrežij in infrastrukture 
za digitalne storitve) prispevata k 
spodbujanju gospodarske rasti, ustvarjanju 
delovnih mest in doseganju dinamičnega 
enotnega digitalnega trga. Postavitev teh 
omrežij bo omogočila zlasti hitrejši dostop
do interneta, zagotovila izboljšane 
informacijske tehnologije v vsakdanjem 
življenju državljanov, vključno otrok in 
mladih, podjetij in uprav, povečala 
interoperabilnost in olajšala usklajevanje 
skupno dogovorjenih standardov ter 
približevanje tem standardom.

Razvoj in širjenje vseevropskih 
telekomunikacijskih omrežij 
(širokopasovnih omrežij in infrastrukture 
za digitalne storitve) prispevata k 
spodbujanju gospodarske rasti ter novih 
naložb, ustvarjanju delovnih mest, 
spodbujanju novih naložb in doseganju 
dinamičnega enotnega digitalnega trga. 
Postavitev teh omrežij bo omogočila zlasti 
hitrejši dostop do interneta, zagotovila 
izboljšane informacijske tehnologije v 
vsakdanjem življenju državljanov, 
vključno otrok in mladih, podjetij in uprav, 
povečala interoperabilnost in olajšala 
usklajevanje skupno dogovorjenih 
standardov ter približevanje tem 
standardom.

Or. en
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Predlog spremembe 202
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Priloga 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj in širjenje vseevropskih 
telekomunikacijskih omrežij 
(širokopasovnih omrežij in infrastrukture 
za digitalne storitve) prispevata k 
spodbujanju gospodarske rasti, ustvarjanju 
delovnih mest in doseganju dinamičnega 
enotnega digitalnega trga. Postavitev teh 
omrežij bo omogočila zlasti hitrejši dostop 
do interneta, zagotovila izboljšane 
informacijske tehnologije v vsakdanjem 
življenju državljanov, vključno otrok in 
mladih, podjetij in uprav, povečala 
interoperabilnost in olajšala usklajevanje 
skupno dogovorjenih standardov ter 
približevanje tem standardom.

Razvoj in širjenje vseevropskih 
telekomunikacijskih omrežij 
(širokopasovnih omrežij in infrastrukture 
za digitalne storitve) prispevata k 
spodbujanju gospodarske rasti, ustvarjanju 
delovnih mest in doseganju dinamičnega 
enotnega digitalnega trga. Postavitev teh 
omrežij bo omogočila zlasti hitrejši dostop 
do interneta, zagotovila izboljšane 
informacijske tehnologije v vsakdanjem 
življenju državljanov, vključno otrok in 
mladih, podjetij, univerz in uprav, 
povečala interoperabilnost in olajšala 
usklajevanje skupno dogovorjenih 
standardov ter približevanje tem 
standardom.

Or. en

Predlog spremembe 203
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Predlog uredbe
Priloga 1 – oddelek 1 – točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Inovativno upravljanje, geodetsko 
načrtovanje in storitve. Ukrepi tehnične 
pomoči, če so potrebni za postavitev in 
upravljanje, vključujejo načrtovanje
projektov in naložb ter študije izvedljivosti 
v podporo naložbenim ukrepom in 
finančnim instrumentom. Geodetsko 
načrtovanje vseevropske širokopasovne 
infrastrukture bo omogočilo stalen in 

(a) Inovativno upravljanje, geodetsko 
načrtovanje in storitve. Ukrepi tehnične 
pomoči, če so potrebni za postavitev in 
upravljanje, vključujejo načrtovanje 
projektov in naložb ter študije izvedljivosti 
v podporo naložbenim ukrepom in 
finančnim instrumentom. Geodetsko 
načrtovanje vseevropske širokopasovne 
infrastrukture bo omogočilo stalen in 
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natančen fizičen pregled in dokumentacijo 
zadevnih območij, analizo pravic do poti, 
oceno možnosti nadgradnje obstoječih 
zmogljivosti itd. Pri tem je treba upoštevati 
načela Direktive 2007/2/ES (Direktiva 
INSPIRE) ter ustrezne dejavnosti 
standardizacije. Ukrepi tehnične pomoči 
lahko prispevajo tudi k ponovni uporabi 
uspešnih modelov naložb in razvoja.

natančen fizičen pregled in dokumentacijo 
zadevnih območij, analizo pravic do poti, 
oceno možnosti nadgradnje obstoječih 
zmogljivosti itd. Ta postopek lahko temelji 
na členu 12(4) Direktive 2002/21/ES o 
skupnem regulativnem okviru za 
elektronska komunikacijska omrežja in 
storitve, pri čemer je treba upoštevati 
načela Direktive 2007/2/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 
o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske 
informacije v Evropski skupnosti 
(INSPIRE) ter ustrezne dejavnosti 
standardizacije. Ukrepi tehnične pomoči 
lahko prispevajo tudi k ponovni uporabi 
uspešnih modelov naložb in razvoja.

Or. fr

Predlog spremembe 204
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Inovativno upravljanje, geodetsko 
načrtovanje in storitve. Ukrepi tehnične 
pomoči, če so potrebni za postavitev in 
upravljanje, vključujejo načrtovanje 
projektov in naložb ter študije izvedljivosti 
v podporo naložbenim ukrepom in 
finančnim instrumentom. Geodetsko 
načrtovanje vseevropske širokopasovne 
infrastrukture bo omogočilo stalen in 
natančen fizičen pregled in dokumentacijo 
zadevnih območij, analizo pravic do poti, 
oceno možnosti nadgradnje obstoječih 
zmogljivosti itd. Pri tem je treba upoštevati 
načela Direktive 2007/2/ES (Direktiva
INSPIRE) ter ustrezne dejavnosti 
standardizacije. Ukrepi tehnične pomoči 
lahko prispevajo tudi k ponovni uporabi 
uspešnih modelov naložb in razvoja.

(a) Inovativno upravljanje, geodetsko 
načrtovanje in storitve. Ukrepi tehnične 
pomoči, če so potrebni za postavitev in 
upravljanje, vključujejo načrtovanje 
projektov in naložb ter študije izvedljivosti 
v podporo naložbenim ukrepom in 
finančnim instrumentom. Geodetsko 
načrtovanje vseevropske širokopasovne 
infrastrukture s kartiranjem obstoječe in 
načrtovane infrastrukture, tudi prometne 
in energetske, bo omogočilo stalen in 
natančen fizičen pregled in dokumentacijo 
zadevnih območij, analizo pravic do poti, 
oceno možnosti nadgradnje obstoječih 
zmogljivosti itd. Pri tem je treba upoštevati 
načela Direktive 2007/2/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 
o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske 
informacije v Evropski skupnosti 
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(INSPIRE) ter ustrezne dejavnosti 
standardizacije. Ukrepi tehnične pomoči 
lahko prispevajo tudi k ponovni uporabi 
uspešnih modelov naložb in razvoja.

Or. en

Predlog spremembe 205
Amelia Andersdotter, Claude Turmes

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 1 – točka a - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti ukrepi lahko vključujejo tudi 
upoštevanje okoljskih vidikov za oceno 
podnebnih tveganj in zagotovitev 
sposobnosti infrastrukture za odpornost na 
nesreče v skladu z ustreznimi zahtevami v 
zakonodaji EU ali nacionalni zakonodaji.

Ti ukrepi bi morali vključevati tudi 
upoštevanje okoljskih vidikov za oceno 
podnebnih tveganj in zagotovitev 
sposobnosti infrastrukture za odpornost na 
nesreče v skladu z ustreznimi zahtevami v 
zakonodaji EU ali nacionalni zakonodaji.

Or. en

Predlog spremembe 206
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 1 – odstavek 1 - točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Podporni ukrepi in drugi tehnični 
ukrepi. Ti ukrepi so potrebni za pripravo 
ali podporo izvajanja projektov skupnega 
interesa ali pospešitev njihove uporabe. Na 
področju digitalnih storitev podporni 
ukrepi spodbujajo in pospešujejo tudi 
uporabo nove infrastrukture za digitalne 
storitve, ki bo morda ob upoštevanju 
tehnološkega razvoja, sprememb na 
upoštevnih trgih ali novih političnih 
prednostnih nalog postala nujna ali 
koristna.

(b) Podporni ukrepi in drugi tehnični 
ukrepi. Ti ukrepi so potrebni za pripravo 
ali podporo izvajanja projektov skupnega 
interesa ali pospešitev njihove uporabe. To 
lahko zajema pomoč za tehnični in 
finančni inženiring, ki bo olajšala 
pripravo projektov skupnega interesa, saj 
bo omogočila pridobitev finančne podpore 
na trgu ali po Uredbi (EU) Evropskega 
parlamenta in Sveta št. xxxx/2012 o 
ustanovitvi instrumenta za povezovanje 
Evrope. Na področju digitalnih storitev 
podporni ukrepi spodbujajo in pospešujejo 
tudi uporabo nove infrastrukture za 
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digitalne storitve, ki bo morda ob 
upoštevanju tehnološkega razvoja, 
sprememb na upoštevnih trgih ali novih 
političnih prednostnih nalog postala nujna 
ali koristna.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da bi Komisija prek finančnega inženiringa namenila 
državam članicam zadostna sredstva za upravno pomoč in podporo, da bi olajšala izvajanje 
novega mehanizma.

Predlog spremembe 207
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V širokopasovno infrastrukturo vlagajo 
predvsem zasebni vlagatelji, tako pa bo 
verjetno ostalo tudi v prihodnosti. Vseeno 
bodo za doseganje ciljev digitalne agende
potrebne naložbe na območjih, na katerih 
ni jasnih poslovnih priložnosti ali pri 
katerih je treba poslovne priložnosti 
povečati v časovnem okviru teh ciljev. Na 
podlagi verjetnih naložb je mogoče 
opredeliti naslednje vrste območij:

V širokopasovno infrastrukturo vlagajo 
predvsem zasebni vlagatelji, tako pa bo 
verjetno ostalo tudi v prihodnosti. 
Finančna pomoč Unije bi morala biti 
namenjena območjem, kjer komercialne 
pobude sicer ne bi zadostile aktualnemu 
ali pričakovanemu povpraševanju – s tem 
bi pomagali izpolniti cilje glede digitalne
ločnice. Na podlagi verjetnih naložb je 
mogoče opredeliti naslednje vrste območij:

Or. en

Predlog spremembe 208
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Priloga 1 – oddelek 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V širokopasovno infrastrukturo vlagajo V širokopasovno infrastrukturo vlagajo 
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predvsem zasebni vlagatelji, tako pa bo 
verjetno ostalo tudi v prihodnosti. Vseeno 
bodo za doseganje ciljev digitalne agende 
potrebne naložbe na območjih, na katerih 
ni jasnih poslovnih priložnosti ali pri 
katerih je treba poslovne priložnosti 
povečati v časovnem okviru teh ciljev. Na 
podlagi verjetnih naložb je mogoče 
opredeliti naslednje vrste območij:

predvsem zasebni vlagatelji, tako pa bo 
verjetno ostalo tudi v prihodnosti. Vseeno 
bodo za doseganje ciljev digitalne agende 
potrebne naložbe na območjih, na katerih 
ni jasnih poslovnih priložnosti ali pri 
katerih je treba poslovne priložnosti 
povečati v časovnem okviru teh ciljev. Na 
podlagi verjetnih naložb in ob zavedanju, 
da se podpora načrtovani vzpostavitvi 
širokopasovnega omrežja dokončno določi 
glede na zadevni geografski položaj, je 
mogoče opredeliti naslednje vrste območij:

Or. fr

Predlog spremembe 209
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V širokopasovno infrastrukturo vlagajo 
predvsem zasebni vlagatelji, tako pa bo 
verjetno ostalo tudi v prihodnosti. Vseeno 
bodo za doseganje ciljev digitalne agende 
potrebne naložbe na območjih, na katerih 
ni jasnih poslovnih priložnosti ali pri 
katerih je treba poslovne priložnosti 
povečati v časovnem okviru teh ciljev. Na 
podlagi verjetnih naložb je mogoče 
opredeliti naslednje vrste območij:

V širokopasovno infrastrukturo vlagajo 
predvsem zasebni vlagatelji, tako pa bo 
verjetno ostalo tudi v prihodnosti. Vseeno 
bodo za doseganje ciljev digitalne agende 
potrebne naložbe na območjih, na katerih 
ni jasnih poslovnih priložnosti ali pri 
katerih je treba poslovne priložnosti 
povečati v časovnem okviru teh ciljev ali 
tam, kjer trg ne deluje. Na podlagi 
verjetnih naložb je mogoče opredeliti 
naslednje vrste območij:

Or. en

Predlog spremembe 210
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Priloga 1 – oddelek 2 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V širokopasovno infrastrukturo vlagajo 
predvsem zasebni vlagatelji, tako pa bo 
verjetno ostalo tudi v prihodnosti. Vseeno 
bodo za doseganje ciljev digitalne agende 
potrebne naložbe na območjih, na katerih 
ni jasnih poslovnih priložnosti ali pri 
katerih je treba poslovne priložnosti 
povečati v časovnem okviru teh ciljev. Na 
podlagi verjetnih naložb je mogoče 
opredeliti naslednje vrste območij:

V širokopasovno infrastrukturo po 
liberalizaciji trga telekomunikacij vlagajo 
predvsem zasebni vlagatelji, tako pa bo 
verjetno ostalo tudi v prihodnosti. Vseeno 
bodo za doseganje ciljev digitalne agende 
potrebne naložbe na območjih, na katerih 
ni jasnih poslovnih priložnosti ali pri 
katerih je treba poslovne priložnosti 
povečati v časovnem okviru teh ciljev. Na 
podlagi verjetnih naložb je mogoče 
opredeliti naslednje vrste območij:

Or. fr

Predlog spremembe 211
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V širokopasovno infrastrukturo vlagajo 
predvsem zasebni vlagatelji, tako pa bo 
verjetno ostalo tudi v prihodnosti. Vseeno 
bodo za doseganje ciljev digitalne agende 
potrebne naložbe na območjih, na katerih 
ni jasnih poslovnih priložnosti ali pri 
katerih je treba poslovne priložnosti 
povečati v časovnem okviru teh ciljev. Na 
podlagi verjetnih naložb je mogoče 
opredeliti naslednje vrste območij:

V širokopasovno infrastrukturo vlagajo 
predvsem zasebni vlagatelji, tako pa bo 
verjetno ostalo tudi v prihodnosti. Vseeno 
bodo morda za doseganje ciljev digitalne 
agende potrebne naložbe na območjih, na 
katerih ni jasnih poslovnih priložnosti ali 
pri katerih je treba poslovne priložnosti 
povečati v časovnem okviru teh ciljev. Na 
podlagi verjetnih naložb je mogoče 
opredeliti naslednje vrste območij:

Or. en

Predlog spremembe 212
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V podeželskih in redko poseljenih 
območjih so navadno na voljo internetne 
povezave nizkih hitrosti, v nekaterih 
primerih pa jih sploh ni. Poslovnih 
priložnosti za naložbe v ta območja 
skorajda ni, tako da evropski cilji verjetno 
ne bodo doseženi do leta 2020. Za naložbe 
v ta območja je potrebna večja finančna 
podpora v obliki nepovratnih sredstev in
po potrebi v kombinaciji s finančnimi 
instrumenti. Ta območja obsegajo 
oddaljene in redko poseljene regije z zelo 
visokimi naložbenimi stroški ali nizkimi 
dohodki. Podpora v okviru instrumenta za 
povezovanje Evrope na teh območjih bo 
verjetno dopolnjevala sredstva, 
razpoložljiva v okviru kohezijskih skladov 
in Sklada za razvoj podeželja ter drugo 
neposredno javno podporo.

V podeželskih in redko poseljenih 
območjih so navadno na voljo internetne 
povezave nizkih hitrosti, v nekaterih 
primerih pa jih sploh ni. Ta območja 
obsegajo oddaljene in redko poseljene 
regije z zelo visokimi naložbenimi stroški 
ali nizkimi dohodki. Poslovnih priložnosti 
za naložbe v ta območja skorajda ni, tako 
da evropski cilji verjetno ne bodo doseženi 
do leta 2020. Za naložbe v ta območja je 
potrebna večja finančna podpora v obliki 
nepovratnih sredstev iz kohezijskih 
skladov ali iz naslova razvoja podeželja v 
kombinaciji s finančnimi instrumenti v 
okviru instrumenta za povezovanje Evrope.

Or. en

Predlog spremembe 213
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Priloga 1 – oddelek 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V podeželskih in redko poseljenih 
območjih so navadno na voljo internetne 
povezave nizkih hitrosti, v nekaterih 
primerih pa jih sploh ni. Poslovnih 
priložnosti za naložbe v ta območja 
skorajda ni, tako da evropski cilji verjetno 
ne bodo doseženi do leta 2020. Za naložbe 
v ta območja je potrebna večja finančna 
podpora v obliki nepovratnih sredstev in po 
potrebi v kombinaciji s finančnimi 
instrumenti. Ta območja obsegajo 
oddaljene in redko poseljene regije z zelo 
visokimi naložbenimi stroški ali nizkimi 

V podeželskih, redko poseljenih območjih 
in regijah, ki so hudo in stalno prizadete 
zaradi neugodnih naravnih ali 
demografskih razmer, kot so 
najsevernejše regije z zelo nizko gostoto 
prebivalstva, ter v otoških, čezmejnih in 
gorskih regijah so navadno na voljo 
internetne povezave nizkih hitrosti, v 
nekaterih primerih pa jih sploh ni.
Poslovnih priložnosti za naložbe v ta 
območja skorajda ni, tako da evropski cilji 
verjetno ne bodo doseženi do leta 2020. Za 
naložbe v ta območja je potrebna večja 
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dohodki. Podpora v okviru instrumenta za 
povezovanje Evrope na teh območjih bo 
verjetno dopolnjevala sredstva, 
razpoložljiva v okviru kohezijskih skladov 
in Sklada za razvoj podeželja ter drugo 
neposredno javno podporo.

finančna podpora v obliki nepovratnih 
sredstev in po potrebi v kombinaciji s 
finančnimi instrumenti. Ta območja 
obsegajo oddaljene in redko poseljene 
regije z zelo visokimi naložbenimi stroški 
ali nizkimi dohodki. Podpora v okviru 
instrumenta za povezovanje Evrope na teh 
območjih bo verjetno dopolnjevala 
sredstva, razpoložljiva v okviru kohezijskih 
skladov in Sklada za razvoj podeželja ter 
drugo neposredno javno podporo.

Or. fr

Predlog spremembe 214
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V podeželskih in redko poseljenih 
območjih so navadno na voljo internetne 
povezave nizkih hitrosti, v nekaterih 
primerih pa jih sploh ni. Poslovnih 
priložnosti za naložbe v ta območja 
skorajda ni, tako da evropski cilji verjetno 
ne bodo doseženi do leta 2020. Za naložbe 
v ta območja je potrebna večja finančna 
podpora v obliki nepovratnih sredstev in po 
potrebi v kombinaciji s finančnimi 
instrumenti. Ta območja obsegajo 
oddaljene in redko poseljene regije z zelo 
visokimi naložbenimi stroški ali nizkimi 
dohodki. Podpora v okviru instrumenta za 
povezovanje Evrope na teh območjih bo 
verjetno dopolnjevala sredstva, 
razpoložljiva v okviru kohezijskih skladov 
in Sklada za razvoj podeželja ter drugo 
neposredno javno podporo.

V podeželskih in redko poseljenih 
območjih so navadno na voljo internetne 
povezave nizkih ali srednjih hitrosti, v 
nekaterih primerih pa jih sploh ni. 
Poslovnih priložnosti za naložbe v ta 
območja skorajda ni, tako da evropski cilji 
verjetno ne bodo doseženi do leta 2020. Za 
naložbe v ta območja je potrebna večja 
finančna podpora v obliki nepovratnih 
sredstev in po potrebi v kombinaciji s 
finančnimi instrumenti. Ta območja 
obsegajo podeželske, oddaljene in redko 
poseljene regije z zelo visokimi 
naložbenimi stroški ali nizkimi dohodki. 
Podpora v okviru instrumenta za 
povezovanje Evrope na teh območjih bo 
verjetno dopolnjevala sredstva, 
razpoložljiva v okviru kohezijskih skladov 
in Sklada za razvoj podeželja ter drugo 
neposredno javno podporo.

Or. ro
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Predlog spremembe 215
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V podeželskih in redko poseljenih 
območjih so navadno na voljo internetne 
povezave nizkih hitrosti, v nekaterih 
primerih pa jih sploh ni. Poslovnih 
priložnosti za naložbe v ta območja 
skorajda ni, tako da evropski cilji verjetno 
ne bodo doseženi do leta 2020. Za naložbe 
v ta območja je potrebna večja finančna 
podpora v obliki nepovratnih sredstev in po 
potrebi v kombinaciji s finančnimi 
instrumenti. Ta območja obsegajo 
oddaljene in redko poseljene regije z zelo 
visokimi naložbenimi stroški ali nizkimi 
dohodki. Podpora v okviru instrumenta za 
povezovanje Evrope na teh območjih bo 
verjetno dopolnjevala sredstva, 
razpoložljiva v okviru kohezijskih skladov 
in Sklada za razvoj podeželja ter drugo 
neposredno javno podporo.

V podeželskih in redko poseljenih 
območjih, zlasti na otokih in gorskih 
območjih, so navadno na voljo internetne 
povezave nizkih hitrosti, v nekaterih 
primerih pa jih sploh ni. Poslovnih 
priložnosti za naložbe v ta območja 
skorajda ni, tako da evropski cilji verjetno 
ne bodo doseženi do leta 2020. Za naložbe 
v ta območja je potrebna večja finančna 
podpora v obliki nepovratnih sredstev in po 
potrebi v kombinaciji s finančnimi 
instrumenti. Ta območja obsegajo 
oddaljene in redko poseljene regije z zelo 
visokimi naložbenimi stroški ali nizkimi 
dohodki. Podpora v okviru instrumenta za 
povezovanje Evrope na teh območjih bo 
verjetno dopolnjevala sredstva, 
razpoložljiva v okviru kohezijskih skladov 
in Sklada za razvoj podeželja ter drugo 
neposredno javno podporo.

Or. en

Predlog spremembe 216
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Priloga 1 – oddelek 2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V gosto poseljenih/mestnih območjih –
razen v nekaterih regijah z nizkimi dohodki 
– so navadno na voljo povezave srednjih 
do visokih hitrosti, ki jih pogosto 
zagotavljajo konkurenčni kabelski in 
telekomunikacijski operaterji. Vendar so 
zaradi teh sorazmerno zadovoljivih 

V gosto poseljenih/mestnih območjih –
razen v nekaterih regijah z nizkimi dohodki 
– so navadno na voljo povezave srednjih 
do visokih hitrosti, ki jih pogosto 
zagotavljajo konkurenčni kabelski in 
telekomunikacijski operaterji.
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razmer tržne spodbude za naložbe v 
visokohitrostna omrežja, kot so omrežja iz 
optičnih vlaken do doma (FTTH), 
omejena. Tako se lahko finančna podpora 
predvidi tudi za naložbe v gosto poseljenih 
mestnih območjih, ki kljub družbenim 
koristim, ki bi jih ustvarile, ne privabljajo 
zadostnih naložb, pod pogojem, da je ta 
podpora popolnoma v skladu s členi 101, 
102 in 106 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije ter po potrebi Smernicami Skupnosti 
o uporabi pravil o državni pomoči v zvezi s 
hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij.

Or. fr

Predlog spremembe 217
András Gyürk

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V gosto poseljenih/mestnih območjih –
razen v nekaterih regijah z nizkimi dohodki 
– so navadno na voljo povezave srednjih 
do visokih hitrosti, ki jih pogosto 
zagotavljajo konkurenčni kabelski in 
telekomunikacijski operaterji. Vendar so 
zaradi teh sorazmerno zadovoljivih 
razmer tržne spodbude za naložbe v 
visokohitrostna omrežja, kot so omrežja iz 
optičnih vlaken do doma (FTTH), 
omejena. Tako se lahko finančna podpora 
predvidi tudi za naložbe v gosto poseljenih 
mestnih območjih, ki kljub družbenim 
koristim, ki bi jih ustvarile, ne privabljajo 
zadostnih naložb, pod pogojem, da je ta 
podpora popolnoma v skladu s členi 101, 
102 in 106 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije ter po potrebi Smernicami Skupnosti 
o uporabi pravil o državni pomoči v zvezi s 
hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij.

V gosto poseljenih/mestnih območjih –
razen v nekaterih regijah z nizkimi dohodki 
– so navadno na voljo povezave srednjih 
do visokih hitrosti, ki jih pogosto 
zagotavljajo konkurenčni kabelski in 
telekomunikacijski operaterji.

Or. en
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Predlog spremembe 218
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V gosto poseljenih/mestnih območjih –
razen v nekaterih regijah z nizkimi dohodki 
– so navadno na voljo povezave srednjih 
do visokih hitrosti, ki jih pogosto 
zagotavljajo konkurenčni kabelski in 
telekomunikacijski operaterji. Vendar so 
zaradi teh sorazmerno zadovoljivih razmer 
tržne spodbude za naložbe v 
visokohitrostna omrežja, kot so omrežja iz 
optičnih vlaken do doma (FTTH), omejena. 
Tako se lahko finančna podpora predvidi 
tudi za naložbe v gosto poseljenih mestnih 
območjih, ki kljub družbenim koristim, ki 
bi jih ustvarile, ne privabljajo zadostnih 
naložb, pod pogojem, da je ta podpora 
popolnoma v skladu s členi 101, 102 in 106 
Pogodbe o delovanju Evropske unije ter po 
potrebi Smernicami Skupnosti o uporabi 
pravil o državni pomoči v zvezi s hitro 
postavitvijo širokopasovnih omrežij.

V gosto poseljenih/mestnih območjih –
razen v nekaterih regijah z nizkimi dohodki 
– so navadno na voljo povezave srednjih 
do visokih hitrosti, ki jih pogosto 
zagotavljajo konkurenčni kabelski in 
telekomunikacijski operaterji. Vendar so 
zaradi teh sorazmerno zadovoljivih razmer 
tržne spodbude za naložbe v 
visokohitrostna omrežja, kot so omrežja iz 
optičnih vlaken do doma (FTTH), omejena. 
V številnih primerih se uporabljajo 
velemestna optična omrežja, ki so dosti 
premalo izkoriščena in do katerih zasebna 
podjetja nimajo dostopa. Tako se lahko 
finančna podpora predvidi tudi za naložbe 
v gosto poseljenih mestnih območjih, ki 
kljub družbenim koristim, ki bi jih 
ustvarile, ne privabljajo zadostnih naložb, 
pod pogojem, da je ta podpora popolnoma 
v skladu s členi 101, 102 in 106 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije ter po potrebi 
Smernicami Skupnosti o uporabi pravil o 
državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo 
širokopasovnih omrežij.

Or. en

Predlog spremembe 219
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V gosto poseljenih/mestnih območjih – V gosto poseljenih/mestnih območjih –
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razen v nekaterih regijah z nizkimi dohodki 
– so navadno na voljo povezave srednjih 
do visokih hitrosti, ki jih pogosto 
zagotavljajo konkurenčni kabelski in 
telekomunikacijski operaterji. Vendar so 
zaradi teh sorazmerno zadovoljivih razmer 
tržne spodbude za naložbe v 
visokohitrostna omrežja, kot so omrežja iz 
optičnih vlaken do doma (FTTH), omejena. 
Tako se lahko finančna podpora predvidi 
tudi za naložbe v gosto poseljenih mestnih 
območjih, ki kljub družbenim koristim, ki 
bi jih ustvarile, ne privabljajo zadostnih 
naložb, pod pogojem, da je ta podpora 
popolnoma v skladu s členi 101, 102 in 106 
Pogodbe o delovanju Evropske unije ter po 
potrebi Smernicami Skupnosti o uporabi 
pravil o državni pomoči v zvezi s hitro 
postavitvijo širokopasovnih omrežij.

razen v nekaterih regijah z nizkimi dohodki 
– so navadno na voljo povezave srednjih 
do visokih hitrosti, ki jih pogosto 
zagotavljajo konkurenčni kabelski in 
telekomunikacijski operaterji. Vendar so 
zaradi teh sorazmerno zadovoljivih razmer 
tržne spodbude za naložbe v 
visokohitrostna omrežja, kot so omrežja iz 
optičnih vlaken do doma (FTTH), omejena. 
Tako se lahko finančna podpora predvidi 
tudi za naložbe v gosto poseljenih mestnih 
območjih, ki kljub družbenim koristim, ki 
bi jih ustvarile, ne privabljajo zadostnih 
naložb, pod pogojem, da je ta podpora 
popolnoma v skladu s členi 101, 102 in 106 
Pogodbe o delovanju Evropske unije ne 
povzroča izkrivljanja trga in ne izriva 
zasebnih naložb ter je po potrebi tudi v 
skladu s Smernicami Skupnosti o uporabi 
pravil o državni pomoči v zvezi s hitro 
postavitvijo širokopasovnih omrežij.

Or. en

Predlog spremembe 220
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V gosto poseljenih/mestnih območjih –
razen v nekaterih regijah z nizkimi dohodki 
– so navadno na voljo povezave srednjih 
do visokih hitrosti, ki jih pogosto 
zagotavljajo konkurenčni kabelski in 
telekomunikacijski operaterji. Vendar so 
zaradi teh sorazmerno zadovoljivih razmer 
tržne spodbude za naložbe v 
visokohitrostna omrežja, kot so omrežja iz 
optičnih vlaken do doma (FTTH), omejena. 
Tako se lahko finančna podpora predvidi 
tudi za naložbe v gosto poseljenih mestnih 
območjih, ki kljub družbenim koristim, ki 
bi jih ustvarile, ne privabljajo zadostnih 

V gosto poseljenih/mestnih območjih –
razen v nekaterih regijah z nizkimi dohodki 
– so navadno na voljo povezave srednjih 
do visokih hitrosti, ki jih pogosto 
zagotavljajo konkurenčni kabelski in 
telekomunikacijski operaterji. Vendar so 
zaradi teh sorazmerno zadovoljivih razmer 
tržne spodbude za naložbe v 
visokohitrostna omrežja, kot so omrežja iz 
optičnih vlaken do doma (FTTH), omejena. 
Tako se lahko uporaba finančnih 
instrumentov predvidi tudi za naložbe v 
gosto poseljenih mestnih območjih, ki 
kljub družbenim koristim, ki bi jih 
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naložb, pod pogojem, da je ta podpora 
popolnoma v skladu s členi 101, 102 in 106 
Pogodbe o delovanju Evropske unije ter po 
potrebi Smernicami Skupnosti o uporabi 
pravil o državni pomoči v zvezi s hitro 
postavitvijo širokopasovnih omrežij.

ustvarile, ne privabljajo zadostnih naložb, 
pod pogojem, da je ta podpora popolnoma 
v skladu s členi 101, 102 in 106 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije ter po potrebi 
Smernicami Skupnosti o uporabi pravil o 
državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo 
širokopasovnih omrežij.

Or. en

Predlog spremembe 221
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Priloga 1 – oddelek 2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V gosto poseljenih/mestnih območjih –
razen v nekaterih regijah z nizkimi dohodki 
– so navadno na voljo povezave srednjih 
do visokih hitrosti, ki jih pogosto 
zagotavljajo konkurenčni kabelski in 
telekomunikacijski operaterji. Vendar so 
zaradi teh sorazmerno zadovoljivih razmer 
tržne spodbude za naložbe v 
visokohitrostna omrežja, kot so omrežja iz 
optičnih vlaken do doma (FTTH), omejena.
Tako se lahko finančna podpora predvidi 
tudi za naložbe v gosto poseljenih mestnih 
območjih, ki kljub družbenim koristim, ki 
bi jih ustvarile, ne privabljajo zadostnih 
naložb, pod pogojem, da je ta podpora 
popolnoma v skladu s členi 101, 102 in 106 
Pogodbe o delovanju Evropske unije ter po 
potrebi Smernicami Skupnosti o uporabi 
pravil o državni pomoči v zvezi s hitro 
postavitvijo širokopasovnih omrežij.

V gosto poseljenih/mestnih območjih –
razen v nekaterih regijah z nizkimi dohodki 
– so navadno na voljo povezave srednjih 
do visokih hitrosti, ki jih pogosto 
zagotavljajo konkurenčni kabelski in 
telekomunikacijski operaterji. Vendar so 
zaradi teh sorazmerno zadovoljivih razmer 
tržne spodbude za naložbe v 
visokohitrostna omrežja, kot so omrežja iz 
optičnih vlaken do doma (FTTH), omejena.
Tako se lahko finančna podpora predvidi 
tudi za naložbe v gosto poseljenih mestnih 
območjih, ki kljub družbenim koristim, ki 
bi jih ustvarile, ne privabljajo zadostnih 
naložb, pod pogojem, da je ta podpora 
popolnoma v skladu s členi 101, 102 in 106 
Pogodbe o delovanju Evropske unije ter po 
potrebi Smernicami Skupnosti o uporabi 
pravil o državni pomoči v zvezi s hitro 
postavitvijo odprtih širokopasovnih 
omrežij.

Or. fr

Predlog spremembe 222
Adina-Ioana Vălean
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Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V manj razvitih regijah je treba podporo za 
postavitev širokopasovnih omrežij 
zagotavljati predvsem prek instrumentov 
strukturnih in kohezijskih skladov. 
Subvencije in/ali finančni instrumenti v 
okviru instrumenta za povezovanje Evrope 
lahko to podporo po potrebi dopolnjujejo, 
da se dosežejo cilji te uredbe. Doseganje 
sinergij med ukrepi instrumenta za 
povezovanje Evrope v teh regijah in 
podporo v okviru strukturnih in 
kohezijskih skladov je mogoče z ustreznim 
usklajevalnim mehanizmom še okrepiti.

V manj razvitih regijah je treba podporo za 
postavitev širokopasovnih omrežij 
zagotavljati predvsem prek instrumentov 
strukturnih in kohezijskih skladov. 
Dopolnjujejo jih finančni instrumenti v 
okviru instrumenta za povezovanje Evrope 
z ustreznim usklajevalnim mehanizmom.

Or. en

Predlog spremembe 223
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Priloga 1 – oddelek 2 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V manj razvitih regijah je treba podporo za 
postavitev širokopasovnih omrežij 
zagotavljati predvsem prek instrumentov 
strukturnih in kohezijskih skladov.
Subvencije in/ali finančni instrumenti v 
okviru instrumenta za povezovanje Evrope 
lahko to podporo po potrebi dopolnjujejo, 
da se dosežejo cilji te uredbe. Doseganje 
sinergij med ukrepi instrumenta za 
povezovanje Evrope v teh regijah in 
podporo v okviru strukturnih in kohezijskih 
skladov je mogoče z ustreznim 
usklajevalnim mehanizmom še okrepiti.

V manj razvitih regijah je treba podporo za 
postavitev širokopasovnih omrežij 
zagotavljati predvsem z ustreznimi 
lastnimi sredstvi in, če to ni mogoče, prek 
instrumentov strukturnih in kohezijskih 
skladov. Subvencije in/ali finančni 
instrumenti v okviru instrumenta za 
povezovanje Evrope lahko to podporo po 
potrebi dopolnjujejo, da se dosežejo cilji te 
uredbe. Doseganje sinergij med ukrepi 
instrumenta za povezovanje Evrope v teh 
regijah in podporo v okviru strukturnih in 
kohezijskih skladov je mogoče z ustreznim 
usklajevalnim mehanizmom še okrepiti.

Or. fr
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Predlog spremembe 224
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V manj razvitih regijah je treba podporo za 
postavitev širokopasovnih omrežij 
zagotavljati predvsem prek instrumentov 
strukturnih in kohezijskih skladov. 
Subvencije in/ali finančni instrumenti v 
okviru instrumenta za povezovanje Evrope 
lahko to podporo po potrebi dopolnjujejo, 
da se dosežejo cilji te uredbe. Doseganje 
sinergij med ukrepi instrumenta za 
povezovanje Evrope v teh regijah in 
podporo v okviru strukturnih in kohezijskih 
skladov je mogoče z ustreznim 
usklajevalnim mehanizmom še okrepiti.

V manj razvitih regijah je treba podporo za 
postavitev širokopasovnih omrežij 
zagotavljati predvsem prek instrumentov 
strukturnih in kohezijskih skladov. 
Subvencije in/ali finančni instrumenti v 
okviru instrumenta za povezovanje Evrope 
lahko to podporo po potrebi dopolnjujejo, 
da se dosežejo cilji te uredbe. Doseganje 
sinergij med ukrepi instrumenta za 
povezovanje Evrope v teh regijah in 
podporo v okviru strukturnih in kohezijskih 
skladov je mogoče z ustreznim 
usklajevalnim mehanizmom še okrepiti in 
preprečiti vsakršno podvojevanje in 
izpuščanje.

Or. en

Predlog spremembe 225
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Priloga 1 – oddelek 2 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvrstitev regij po zgornjih kategorijah je 
okvirno razvidna iz spodnjega zemljevida.

Razvrstitev regij po zgornjih kategorijah je 
okvirno razvidna iz spodnjega zemljevida, 
pri čemer je treba upoštevati, da imajo 
lahko tudi posamezne regije ozemlja z zelo 
različno gostoto prebivalstva.

Or. fr
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Predlog spremembe 226
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi, ki prispevajo k projektu skupnega 
interesa na področju širokopasovnih 
omrežij, morajo imeti uravnotežen 
portfelj, v katerega bodo vključeni ukrepi, 
ki prispevajo k doseganju ciljev digitalne 
agende v zvezi s hitrostjo 30 Mbps in 
100 Mbps ter ki zajemajo zlasti primestna 
in podeželska območja ter območja po vsej 
Evropski uniji.

Ukrepi, ki prispevajo k projektu skupnega 
interesa na področju širokopasovnih 
omrežij, zajemajo zlasti primestna in 
podeželska območja ter območja po vsej 
Evropski uniji.

Or. en

Predlog spremembe 227
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi, ki prispevajo k projektu skupnega 
interesa na področju širokopasovnih 
omrežij, morajo imeti uravnotežen portfelj, 
v katerega bodo vključeni ukrepi, ki 
prispevajo k doseganju ciljev digitalne 
agende v zvezi s hitrostjo 30 Mbps in
100 Mbps ter ki zajemajo zlasti primestna 
in podeželska območja ter območja po vsej 
Evropski uniji.

Ukrepi, ki prispevajo k projektu skupnega 
interesa na področju širokopasovnih 
omrežij, morajo imeti uravnotežen portfelj, 
v katerega bodo vključeni ukrepi, ki 
prispevajo k doseganju ciljev v zvezi s 
hitrostjo 100 Mbps in 1 Gbps ter ki 
zajemajo primestna, podeželska in mestna
območja ter območja po vsej Evropski 
uniji.

Or. en

Predlog spremembe 228
Amelia Andersdotter
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Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 9 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi, ki prispevajo k projektu skupnega 
interesa na področju širokopasovnih 
omrežij, bodo ne glede na uporabljeno 
tehnologijo:

Ukrepi, ki prispevajo k projektu skupnega 
interesa na področju širokopasovnih 
omrežij, bodo:

Or. en

Predlog spremembe 229
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 9 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podpirali naložbe v širokopasovna 
omrežja, ki lahko dosežejo cilj digitalne 
agende 2020 v zvezi z univerzalno 
pokritostjo s hitrostjo 30 Mbps; ali

(a) podpirali naložbe v širokopasovna 
omrežja, ki lahko za vsa gospodinjstva v 
EU dosežejo hitrost najmanj 100 Mbps, če 
pa to ni izvedljivo, najvišjo mogočo 
hitrost.

Or. en

Predlog spremembe 230
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 9 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podpirali naložbe v širokopasovna 
omrežja, ki lahko dosežejo cilj digitalne 
agende 2020 v zvezi z univerzalno 
pokritostjo s hitrostjo 30 Mbps; ali

(a) podpirali naložbe v širokopasovna 
omrežja, ki lahko dosežejo cilj digitalne 
agende 2020 v zvezi z univerzalno 
pokritostjo s hitrostjo 30 Mbps ali celo bolj 
velikopotezne nacionalne ali regionalne 
cilje; ali

Or. en
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Predlog spremembe 231
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 9 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podpirali naložbe v širokopasovna 
omrežja, ki lahko dosežejo cilj digitalne 
agende 2020 v zvezi z univerzalno 
pokritostjo s hitrostjo 30 Mbps; ali

(a) podpirali naložbe v širokopasovna 
omrežja, ki lahko dosežejo cilj do leta 
2020 v zvezi z univerzalno pokritostjo s 
hitrostjo 100 Mbps; ali

Or. en

Predlog spremembe 232
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 9 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podpirali naložbe v širokopasovna 
omrežja, ki lahko dosežejo cilj digitalne 
agende 2020 v zvezi z univerzalno 
pokritostjo s hitrostjo 30 Mbps; ali

(a) podpirali naložbe v širokopasovna 
omrežja, ki lahko dosežejo cilj digitalne 
agende 2020 v zvezi z univerzalno 
pokritostjo s hitrostjo najmanj 30 Mbps; 
ali

Or. en

Predlog spremembe 233
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 9 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podpirali naložbe v širokopasovna 
omrežja, ki lahko dosežejo cilj digitalne 
agende 2020 v zvezi z univerzalno 

(a) podpirali naložbe v širokopasovna 
omrežja, ki lahko dosežejo vsaj cilj 
digitalne agende 2020 v zvezi z 
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pokritostjo s hitrostjo 30 Mbps; ali univerzalno pokritostjo s hitrostjo 
30 Mbps; ali

Or. en

Predlog spremembe 234
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Priloga 1 – oddelek 2 – odstavek 9 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podpirali naložbe v širokopasovna 
omrežja, ki lahko dosežejo cilj digitalne 
agende 2020 v zvezi z univerzalno 
pokritostjo s hitrostjo 30 Mbps; ali

(a) podpirali naložbe v odprta 
širokopasovna omrežja, ki lahko dosežejo 
cilj digitalne agende 2020 v zvezi z 
univerzalno pokritostjo s hitrostjo 
30 Mbps; ali

Or. fr

Predlog spremembe 235
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Priloga 1 – oddelek 2 – odstavek 9 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podpirali naložbe v širokopasovna 
omrežja, ki lahko dosežejo cilj digitalne 
agende 2020 v zvezi z univerzalno 
pokritostjo s hitrostjo 30 Mbps; ali

(a) podpirali naložbe v širokopasovna 
omrežja, ki lahko dosežejo cilj digitalne 
agende 2020 v zvezi z univerzalno 
pokritostjo s hitrostjo 30 Mbps; in

Or. fr

Predlog spremembe 236
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 9 - točka b



PE494.476v01-00 108/135 AM\909449SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podpirali naložbe v širokopasovna 
omrežja, ki lahko dosežejo cilj digitalne 
agende 2020 in cilj, da bo najmanj 50 % 
gospodinjstev naročenih na storitve s 
hitrostjo nad 100 Mbps;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 237
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 9 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podpirali naložbe v širokopasovna 
omrežja, ki lahko dosežejo cilj digitalne 
agende 2020 in cilj, da bo najmanj 50 % 
gospodinjstev naročenih na storitve s 
hitrostjo nad 100 Mbps;

(b) podpirali naložbe v širokopasovna 
omrežja, ki lahko dosežejo cilj digitalne 
agende 2020 ali celo bolj velikopotezne 
nacionalne ali regionalne cilje in cilj, da 
bo najmanj 50 % gospodinjstev naročenih 
na storitve s hitrostjo nad 100 Mbps;

Or. en

Predlog spremembe 238
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 9 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podpirali naložbe v širokopasovna 
omrežja, ki lahko dosežejo cilj digitalne 
agende 2020 in cilj, da bo najmanj 50 % 
gospodinjstev naročenih na storitve s 
hitrostjo nad 100 Mbps;

(b) podpirali naložbe v širokopasovna 
omrežja, ki lahko dosežejo cilj do leta 
2020, da bo najmanj 50 % gospodinjstev 
naročenih na storitve s hitrostjo nad 1 
Gbps;

Or. en
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Predlog spremembe 239
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Priloga 1 – oddelek 2 – odstavek 9 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podpirali naložbe v širokopasovna 
omrežja, ki lahko dosežejo cilj digitalne 
agende 2020 in cilj, da bo najmanj 50 %
gospodinjstev naročenih na storitve s 
hitrostjo nad 100 Mbps;

(b) podpirali naložbe v širokopasovna 
omrežja, ki lahko dosežejo cilj digitalne 
agende 2020 in cilj, da bo najmanj 75 %
gospodinjstev naročenih na storitve s 
hitrostjo nad 100 Mbps;

Or. fr

Obrazložitev

Z določitvijo ambicioznih ciljev enakih možnosti bodi državljani pridobili večje zaupanje v 
Evropo.

Predlog spremembe 240
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Priloga 1 – oddelek 2 – odstavek 9 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podpirali naložbe v širokopasovna 
omrežja, ki lahko dosežejo cilj digitalne 
agende 2020 in cilj, da bo najmanj 50 % 
gospodinjstev naročenih na storitve s 
hitrostjo nad 100 Mbps;

(b) podpirali naložbe v odprta
visokohitrostna širokopasovna omrežja, ki 
lahko dosežejo cilj digitalne agende 2020 
in cilj, da bo najmanj 50 % gospodinjstev 
naročenih na storitve s hitrostjo nad 
100 Mbps;

Or. fr

Predlog spremembe 241
Pilar del Castillo Vera
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Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 9 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podpirali naložbe v širokopasovna 
omrežja, ki lahko dosežejo cilj digitalne 
agende 2020 in cilj, da bo najmanj 50 % 
gospodinjstev naročenih na storitve s 
hitrostjo nad 100 Mbps;

(b) podpirali naložbe v širokopasovna 
omrežja, ki lahko dosežejo vsaj cilj 
digitalne agende 2020 in cilj, da bo 
najmanj 50 % gospodinjstev naročenih na 
storitve s hitrostjo 100 Mbps;

Or. en

Predlog spremembe 242
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 9 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) usklajeni z veljavno zakonodajo, zlasti 
z zakonodajo o konkurenci

(c) usklajeni z veljavno zakonodajo, zlasti 
z zakonodajo o konkurenci. Do javnega 
financiranja iz te uredbe so upravičena 
samo omrežja, ki omogočajo konkurenco 
(prek pooblaščenega dostopa za tretje 
strani).

Or. en

Predlog spremembe 243
Evžen Tošenovský

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 9 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) usklajeni z veljavno zakonodajo, zlasti 
z zakonodajo o konkurenci

(c) usklajeni z veljavno zakonodajo, zlasti 
z zakonodajo o konkurenci, in bodo 
obvezno zagotavljali dostop, kakor določa 
člen 3 a.

Or. en
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Predlog spremembe 244
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 9 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c a) podpirali odprto naravo interneta, in 
sicer z zagotovitvijo, da bo prepovedano 
blokirati zakonite storitve na 
telekomunikacijskih omrežjih, ki se 
financirajo v skladu s to uredbo, obenem 
pa bodo omogočali razumno upravljanje 
prometa v primeru preobremenjenosti 
mreže ob konicah ter zagotavljali 
spoštovanje minimalnih zahtev za 
kakovost storitev iz člena 22(3) Direktive 
2002/22/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni 
storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z 
elektronskimi komunikacijskimi omrežji 
in storitvami (direktiva o univerzalnih 
storitvah.

Or. en

Predlog spremembe 245
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 10 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

in obsegali zlasti eno ali več naslednjih
dejavnosti:

in obsegali zlasti spodaj navedene 
dejavnosti, razvrščene po pomembnosti:

Or. en

Predlog spremembe 246
Amelia Andersdotter
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Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 10 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) postavitev pasivne fizične infrastrukture 
ali postavitev kombinirane pasivne in 
aktivne fizične infrastrukture s 
pomožnimi infrastrukturnimi elementi, 
vključno s storitvami, ki so potrebne za 
upravljanje take infrastrukture;

(a) postavitev pasivne fizične 
infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 247
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 10 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a a) postavitev kombinirane pasivne in 
aktivne fizične infrastrukture s 
pomožnimi infrastrukturnimi elementi, 
vključno s storitvami, ki so potrebne za 
upravljanje te infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 248
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 10 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c a) pomoč pri pripravi projektov 
skupnega interesa, in sicer za pridobitev 
finančne podpore na trgu ali po Uredbi 
(EU) Evropskega parlamenta in Sveta št. 
xxxx/2012 o ustanovitvi instrumenta za 
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povezovanje Evrope;

Or. en

Predlog spremembe 249
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Postavitev širokopasovnih omrežij za 
povezovanje otoških, neobalnih in 
obrobnih območij z osrednjimi območji 
Unije, pri kateri je lahko potrebno položiti 
tudi podmorske kable, se bo podpirala, če 
bo bistvena za zagotavljanje dostopa 
izoliranih skupnosti do širokopasovnih 
povezav z najnižjo hitrostjo 30 Mbps. Ta 
podpora mora dopolnjevati druga na ravni 
EU ali nacionalni ravni, ki so na voljo v ta 
namen.

Postavitev širokopasovnih omrežij za 
povezovanje podeželskih, oddaljenih, 
otoških, neobalnih in obrobnih območij z 
osrednjimi območji Unije, pri kateri je 
lahko potrebno položiti tudi podmorske 
kable, se bo podpirala, če bo bistvena za 
zagotavljanje dostopa izoliranih skupnosti 
do širokopasovnih povezav z najnižjo 
hitrostjo 30 Mbps. Ta podpora mora 
dopolnjevati druga na ravni EU ali 
nacionalni ravni, ki so na voljo v ta namen.

Or. ro

Predlog spremembe 250
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Postavitev širokopasovnih omrežij za 
povezovanje otoških, neobalnih in 
obrobnih območij z osrednjimi območji 
Unije, pri kateri je lahko potrebno položiti 
tudi podmorske kable, se bo podpirala, če 
bo bistvena za zagotavljanje dostopa 
izoliranih skupnosti do širokopasovnih 
povezav z najnižjo hitrostjo 30 Mbps. Ta 
podpora mora dopolnjevati druga na ravni 
EU ali nacionalni ravni, ki so na voljo v ta 

Postavitev širokopasovnih omrežij za 
povezovanje otoških, neobalnih in 
obrobnih območij z osrednjimi območji 
Unije, pri kateri je lahko potrebno položiti 
tudi podmorske kable, se bo podpirala, če 
bo bistvena za zagotavljanje dostopa 
izoliranih skupnosti do širokopasovnih 
povezav z najnižjo hitrostjo 100 Mbps. Ta 
podpora mora dopolnjevati druga na ravni 
EU ali nacionalni ravni, ki so na voljo v ta 
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namen. namen.

Or. en

Predlog spremembe 251
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 13 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Upravičenci podpore EU za projekt 
skupnega interesa na področju 
širokopasovnih povezav so med drugim:

Upravičenec podpore EU za projekt 
skupnega interesa na področju 
širokopasovnih povezav je lahko vsak 
javni subjekt v Uniji ali zasebni subjekt, ki 
ima v Uniji sedež in plačuje davke. To so 
lahko med drugim:

Or. en

Predlog spremembe 252
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 13 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) telekomunikacijski operaterji (prvotni 
operaterji, ki vlagajo neposredno ali prek 
podružnice, ali novi udeleženci na trgu), 
ki vlagajo v hitra in ultrahitra 
širokopasovna omrežja;

(a) telekomunikacijski operaterji;

Or. en

Predlog spremembe 253
Catherine Trautmann

Predlog uredbe
Priloga 1 – oddelek 2 – odstavek 13 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) telekomunikacijski operaterji (prvotni 
operaterji, ki vlagajo neposredno ali prek 
podružnice, ali novi udeleženci na trgu), ki 
vlagajo v hitra in ultrahitra širokopasovna 
omrežja;

(a) telekomunikacijski operaterji (prvotni 
operaterji, ki vlagajo neposredno ali prek 
podružnice, ali novi udeleženci na trgu), ki 
vlagajo v hitra in ultrahitra širokopasovna 
omrežja ter v skladu z 
Direktivo 2002/21/ES zagotavljajo pogoje 
dostopnosti za druge operaterje;

Or. fr

Predlog spremembe 254
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 13 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) telekomunikacijski operaterji (prvotni 
operaterji, ki vlagajo neposredno ali prek 
podružnice, ali novi udeleženci na trgu), ki 
vlagajo v hitra in ultrahitra širokopasovna 
omrežja;

(a) telekomunikacijski operaterji in 
operaterji optičnih omrežij (prvotni 
operaterji, ki vlagajo neposredno ali prek 
podružnice, ali novi udeleženci na trgu), ki 
vlagajo v hitra in ultrahitra širokopasovna 
omrežja;

Or. en

Predlog spremembe 255
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 13 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) komunalni operaterji (npr. za preskrbo 
z vodo, kanalizacijo, energijo, promet), ki 
bodo predvidoma vlagali v pasivna 
širokopasovna omrežja sama ali kot 
partnerji operaterjev;

(b) komunalni operaterji (npr. za preskrbo 
z vodo, kanalizacijo, energijo, promet);
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Or. en

Predlog spremembe 256
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 13 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) komunalni operaterji (npr. za preskrbo 
z vodo, kanalizacijo, energijo, promet), ki 
bodo predvidoma vlagali v pasivna 
širokopasovna omrežja sama ali kot 
partnerji operaterjev;

(b) komunalni operaterji (npr. mestna in 
občinska omrežja, za preskrbo z vodo, 
kanalizacijo, energijo, promet), ki bodo 
predvidoma vlagali v pasivna 
širokopasovna omrežja sama ali kot 
partnerji operaterjev;

Or. en

Predlog spremembe 257
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 13 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) regionalni nosilci odločanja, vključno z 
občinami, ki lahko podelijo koncesije za 
širokopasovno infrastrukturo. Vanje se 
lahko V tak dogovor se lahko vključijo 
proizvajalci opreme, in sicer z 
ustanovitvijo družbe, specializirane za 
poseben namen;

(c) regionalni in lokalni nosilci odločanja, 
vključno z občinami, ki lahko podelijo 
koncesije za širokopasovno infrastrukturo. 
Vanje se lahko V tak dogovor se lahko 
vključijo proizvajalci opreme, in sicer z 
ustanovitvijo družbe, specializirane za 
poseben namen;

Or. en

Predlog spremembe 258
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 13 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) regionalni nosilci odločanja, vključno z 
občinami, ki lahko podelijo koncesije za 
širokopasovno infrastrukturo. Vanje se 
lahko V tak dogovor se lahko vključijo 
proizvajalci opreme, in sicer z 
ustanovitvijo družbe, specializirane za 
poseben namen;

(c) Local and regional decision makers, 
including municipalities, who may 
establish concessions for broadband 
infrastructures. Equipment providers may 
be interested in such an arrangement, via 
the creation of a special purpose. 

Or. ro

Predlog spremembe 259
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 13 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) partnerstva med več operaterji, ki 
dejavno sodelujejo na trgih z žičnimi in 
brezžičnimi povezavami, da bi zgradili 
infrastrukturo nove generacije.

(d) partnerstva med več operaterji, ki 
dejavno sodelujejo na trgih z žičnimi in 
brezžičnimi povezavami, da bi zgradili 
infrastrukturo nove generacije, pa tudi med 
operaterji in podjetji na podeželskih, 
otoških, neobalnih ali obrobnih območjih.

Or. en

Predlog spremembe 260
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 13 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) partnerstva med več operaterji, ki 
dejavno sodelujejo na trgih z žičnimi in 
brezžičnimi povezavami, da bi zgradili 
infrastrukturo nove generacije.

(d) partnerstva med več (zasebnimi in 
javnimi) operaterji, ki dejavno sodelujejo 
na trgih z žičnimi in brezžičnimi 
povezavami, da bi zgradili infrastrukturo 
nove generacije.



PE494.476v01-00 118/135 AM\909449SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 261
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 13 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) partnerstva med več operaterji, ki 
dejavno sodelujejo na trgih z žičnimi in 
brezžičnimi povezavami, da bi zgradili 
infrastrukturo nove generacije.

(d) partnerstva med več operaterji, ki 
dejavno sodelujejo na trgih z žičnimi in 
brezžičnimi povezavami, da bi zgradili 
infrastrukturo nove generacije in upravljali 
obstoječo.

Or. en

Predlog spremembe 262
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri sestavljanju portfelja je treba ustrezno 
upoštevati tudi potrebe držav članic po 
naložbah glede števila gospodinjstev, ki 
jih je treba povezati s podporo instrumenta 
za povezovanje Evrope.

Pri sestavljanju portfelja je treba ustrezno 
upoštevati tudi pričakovano povpraševanje 
po širokopasovnem dostopu in koristi za 
lokalno gospodarstvo, dosežene s pomočjo 
instrumenta za povezovanje Evrope.

Or. en

Predlog spremembe 263
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega se bodo podpirale 
visokohitrostne povezave do javnih točk za 
dostop do interneta, zlasti v javnih 
ustanovah, kot so šole, bolnišnice, lokalne 
vladne pisarne in knjižnice.

Poleg tega se bodo podpirale 
visokohitrostne povezave do javnih točk za 
dostop do interneta, zlasti v javnih 
ustanovah, kot so šole, univerze, muzeji in 
kraji kulturne dediščine, bolnišnice, 
prevozna sredstva in vozlišča javnega 
prometa, lokalne vladne pisarne in 
knjižnice, pa tudi širok dostop brezplačnih 
brezžičnih omrežij.

Or. en

Predlog spremembe 264
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 2 – odstavek 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega se bodo podpirale
visokohitrostne povezave do javnih točk za 
dostop do interneta, zlasti v javnih 
ustanovah, kot so šole, bolnišnice, lokalne 
vladne pisarne in knjižnice.

Posebna pozornost bo namenjena 
visokohitrostnim povezavam do javnih 
točk za dostop do interneta, zlasti v javnih 
ustanovah, kot so šole, bolnišnice, lokalne 
vladne pisarne in knjižnice.

Or. en

Predlog spremembe 265
Teresa Riera Madurell

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vzpostavitev infrastrukture za digitalne 
storitve prispeva k vzpostavitvi enotnega 
digitalnega trga, saj pri razvoju storitev 
odpravlja obstoječa ozka grla. To se doseže 
z ustanovitvijo in/ali okrepitvijo 

Vzpostavitev infrastrukture za digitalne 
storitve prispeva k vzpostavitvi enotnega 
digitalnega trga, saj pri razvoju storitev 
odpravlja obstoječa ozka grla. To se doseže 
z ustanovitvijo in/ali okrepitvijo 
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interoperabilnih platform za infrastrukturo 
za digitalne storitve v povezavi z osnovno 
infrastrukturo za digitalne storitve. 
Vzpostavitev infrastrukture bo temeljila na 
dvoslojnem pristopu:

interoperabilnih in mednarodno 
združljivih platform za infrastrukturo za 
digitalne storitve, združljivih na 
mednarodni ravni, v povezavi z osnovno 
infrastrukturo za digitalne storitve. 
Vzpostavitev infrastrukture bo temeljila na 
dvoslojnem pristopu:

Or. en

Predlog spremembe 266
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Javna vseevropska hrbtenična storitvena 
infrastruktura bo zagotovila zelo visoke 
hitrosti in povezave med javnimi 
institucijami EU na področju javne uprave, 
kulture, izobraževanja in zdravja. Ta 
hrbtenična infrastruktura bo podprla javne 
storitve evropske vrednosti z nadzorovano 
kakovostjo storitev in varnim dostopom. 
Tako bo zagotovila digitalno kontinuiteto 
pri zagotavljanju javnih storitev, kar bo 
državljanom, podjetjem in upravam 
prineslo veliko koristi. Združila bo 
povpraševanje po povezljivosti, doseganje 
kritične mase in zniževanje stroškov.

Javna vseevropska hrbtenična storitvena 
infrastruktura bo zagotovila zelo visoke 
hitrosti in povezave med javnimi 
institucijami EU na področju javne uprave, 
kulture, izobraževanja, raziskav in zdravja. 
Ta hrbtenična infrastruktura bo podprla 
javne storitve evropske vrednosti z 
nadzorovano kakovostjo storitev in varnim 
dostopom. Tako bo zagotovila digitalno 
kontinuiteto pri zagotavljanju javnih 
storitev, kar bo državljanom, podjetjem in 
upravam prineslo veliko koristi. Združila 
bo povpraševanje po povezljivosti, 
doseganje kritične mase in zniževanje 
stroškov.

Or. en

Predlog spremembe 267
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 3 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta infrastruktura bo temeljila na obstoječih 
hrbteničnih internetnih storitvah ter bo po 
potrebi dopolnjena z novimi omrežji. 
Povezave bodo vzpostavljene neposredno 
ali prek regionalno ali nacionalno 
upravljane infrastrukture. Ta infrastruktura 
bo zagotovila zlasti povezavo z drugimi 
vseevropskimi storitvami, med katere 
spadajo tudi storitve iz te priloge. Ta 
infrastruktura bo kot ključna zmogljivost 
za vseevropske javne storitve v celoti 
vključena v internet in bo podpirala 
sprejetje novih standardov (npr. novih
internetnih protokolov, kot je IPv6). 
Preučiti je treba tudi vzpostavitev osnovne 
infrastrukture za povezovanje javnih uprav, 
če je ta potrebna iz varnostnih razlogov.

Ta infrastruktura bo temeljila na obstoječih 
hrbteničnih internetnih storitvah ter bo po 
potrebi dopolnjena z novimi omrežji. 
Povezave bodo vzpostavljene neposredno 
ali prek lokalno, regionalno ali nacionalno 
upravljane infrastrukture. Ta infrastruktura 
bo zagotovila zlasti povezavo z drugimi 
vseevropskimi storitvami, med katere 
spadajo tudi storitve iz te priloge. Ta 
infrastruktura bo kot ključna zmogljivost 
za vseevropske javne storitve v celoti 
vključena v internet in bo podpirala 
sprejetje novih standardov (npr. novih 
internetnih protokolov, kot je IPv6). 
Preučiti je treba tudi vzpostavitev osnovne 
infrastrukture za povezovanje javnih uprav, 
če je ta potrebna iz varnostnih razlogov.

Or. ro

Predlog spremembe 268
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 3 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Interoperabilna storitev „računalništvo v 
oblaku“ bo zagotovila delovanje hrbtenične 
infrastrukture, na podlagi katere bo 
mogoče zagotavljati oblake za vseevropske 
javne storitve. Sem spadajo omrežne 
vseevropske storitve, kot so 
videokonferenca, virtualno shranjevanje in 
podporne računalniško intenzivne 
aplikacije, vključno z aplikacijami, 
povezanimi z drugimi projekti skupnega 
interesa.

Interoperabilna storitev „računalništvo v 
oblaku“ bo zagotovila delovanje hrbtenične 
infrastrukture, na podlagi katere bo 
mogoče zagotavljati oblake za vseevropske 
javne storitve. Sem spadajo omrežne 
vseevropske storitve, kot so 
videokonferenca, virtualno shranjevanje in
računalništvo ter podporne računalniško 
intenzivne aplikacije, vključno z 
aplikacijami, povezanimi z drugimi 
projekti skupnega interesa.

Or. en
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Predlog spremembe 269
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 3 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropska platforma za dostop do 
izobraževalnih virov
Namen te platforme je, da bi z 
vseevropskim dostopom do izobraževalnih 
gradiv čim bolje izkoristili informacijsko 
in komunikacijsko tehnologijo na 
področju izobraževanja. Stroškovna 
učinkovitost in večja kakovost 
izobraževalnih gradiv z medsebojnim 
strokovnim pregledom bi okrepili 
evropsko povezanost, saj bi omogočali 
stike, sodelovanje in razprave med učenci 
in v akademskem svetu. Platforma bo 
ogrodje sodelovanja med izobraževalnimi 
ustanovami in bo omogočala izvajanje 
drugih programov EU, na primer jedrno 
storitveno platformo Erasmus za vse. To 
naj bi bila elektronska večjezična 
platforma, prek katere bodo lahko 
izobraževalne ustanove in posamezniki 
izmenjavali izobraževalna gradiva na 
podlagi odprte licence. Na platformi naj bi 
bilo moč najti učbenike, članke in 
videoposnetke, uporabnikom pa naj bi 
omogočala prispevke, sodelovanje in 
razprave. Olajšala naj bi izobraževanje na 
daljavo in sodelovanje med akterji v 
izobraževanju, tudi prek aplikacij za e-
učenje. Bila naj bi tudi v pomoč pri 
iskanju v javnih knjižničnih virih in 
dostopanju do njih. Za tako platformo je 
potreben razvoj, delovanje in upravljanje 
porazdeljenega računalništva, 
zmogljivosti za shranjevanje podatkov in 
programska oprema. Potrebne bi bile 
generične storitve: (a) odlagališče vsebin 
za izobraževalne ustanove in vsebin, ki jih 
ustvarijo uporabniki, (b) zmogljivosti za 
interaktivno delovanje, skupno urejanje 
besedil, komunikacijo (tudi 
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videokonference) med potrjenimi 
uporabniki in (c) interoperabilnost 
knjižničnih iskalnikov.

Or. en

Obrazložitev

Unesco je junija 2012 s svoji izjavi o mednarodnih odprtih izobraževalnih virih pozval vlade, 
naj razvijejo politiko v podporo dostopu do izobraževalnih virov. Ob tej priložnosti sta 
univerzi Harvard in MIT začeli projekt edX – platformo za odprtokodno tehnologijo, ki naj bi 
ponujala spletna predavanja, Kitajska pa je tudi že razvila svojo tovrstno platformo 
(www.core.org.cn). Vlaganje v spletno izobraževanje bi Evropski uniji omogočilo povečati 
njeno svetovno konkurenčnost in privlačnost na akademskem področju.

Predlog spremembe 270
Catherine Trautmann, Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin)

Predlog uredbe
Priloga 1 – oddelek 3 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Interoperabilna elektronska identifikacija 
in overitev po vsej Evropi. Razvit bo 
sistem povezanih in zaščitenih strežnikov 
ter protokolov za overovitev, ki 
zagotavljajo interoperabilnost različnih 
sistemov za overovitev in identifikacijo, ki 
so na voljo v Evropi. Ta platforma bo 
omogočila državljanom in podjetjem 
dostop do spletnih storitev, na primer za 
namen študija, dela, potovanja, 
zdravstvenega varstva ali poslovanja v 
tujini. Postavila bo temelj za vse digitalne 
storitve, za katere sta potrebna elektronska 
identifikacija in overovitev: npr. 
elektronske razpise, spletne zdravstvene 
storitve, standardna poslovna poročila, 
elektronsko izmenjavo pravosodnih 
informacij, vseevropski spletni vpis 
podjetij v register, storitve e-uprave za 
podjetja, vključno s komunikacijo med 
poslovnimi registri, povezanimi s 
čezmejnimi združitvami in tujimi 
podružnicami. Ta platforma lahko 

Interoperabilna elektronska identifikacija 
in overitev po vsej Evropi. Razvit bo 
sistem povezanih in zaščitenih strežnikov 
ter protokolov za overovitev, ki 
zagotavljajo interoperabilnost različnih 
sistemov za overovitev in identifikacijo, ki 
so na voljo v Evropi. Ta platforma bo 
omogočila državljanom in podjetjem 
dostop do spletnih storitev, na primer za 
namen študija, dela, potovanja, 
zdravstvenega varstva ali poslovanja v 
tujini. Pri tej prenosljivosti osebnih 
podatkov je treba zagotoviti tudi njihovo 
učinkovito varstvo. Platforma bo postavila 
temelj za vse digitalne storitve, za katere 
sta potrebna elektronska identifikacija in 
overovitev: npr. elektronske razpise, 
spletne zdravstvene storitve, standardna 
poslovna poročila, elektronsko izmenjavo 
pravosodnih informacij, vseevropski 
spletni vpis podjetij v register, storitve e-
uprave za podjetja, vključno s 
komunikacijo med poslovnimi registri, 



PE494.476v01-00 124/135 AM\909449SL.doc

SL

uporablja tudi sredstva in orodja večjezične 
osnovne platforme.

povezanimi s čezmejnimi združitvami in 
tujimi podružnicami. Ta platforma lahko 
uporablja tudi sredstva in orodja večjezične 
osnovne platforme.

Or. fr

Predlog spremembe 271
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 3 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvit bo sistem povezanih in zaščitenih 
strežnikov ter protokolov za overovitev, ki 
zagotavljajo interoperabilnost različnih 
sistemov za overovitev in identifikacijo, ki 
so na voljo v Evropi. Ta platforma bo 
omogočila državljanom in podjetjem 
dostop do spletnih storitev, na primer za 
namen študija, dela, potovanja, 
zdravstvenega varstva ali poslovanja v 
tujini. Postavila bo temelj za vse digitalne 
storitve, za katere sta potrebna elektronska 
identifikacija in overovitev: npr. 
elektronske razpise, spletne zdravstvene 
storitve, standardna poslovna poročila, 
elektronsko izmenjavo pravosodnih 
informacij, vseevropski spletni vpis 
podjetij v register, storitve e-uprave za 
podjetja, vključno s komunikacijo med 
poslovnimi registri, povezanimi s 
čezmejnimi združitvami in tujimi 
podružnicami. Ta platforma lahko 
uporablja tudi sredstva in orodja večjezične 
osnovne platforme.

Razvit bo sistem povezanih in zaščitenih 
strežnikov ter protokolov za overovitev, ki 
zagotavljajo interoperabilnost različnih 
sistemov za overovitev in identifikacijo, ki 
so na voljo v Evropi. Ta platforma bo 
omogočila državljanom in podjetjem 
dostop do spletnih storitev, na primer za 
namen študija, dela, potovanja, 
zdravstvenega varstva ali poslovanja v 
tujini. Postavila bo temelj za vse digitalne 
storitve, za katere sta potrebna elektronska 
identifikacija in overovitev: npr. 
elektronske razpise, spletne zdravstvene 
storitve, standardna poslovna poročila, 
elektronsko izmenjavo pravosodnih 
informacij, vseevropski spletni vpis 
podjetij v register, storitve e-uprave za 
posameznike in podjetja, vključno s 
komunikacijo med poslovnimi registri, 
povezanimi s čezmejnimi združitvami in 
tujimi podružnicami. Ta platforma lahko 
uporablja tudi sredstva in orodja večjezične 
osnovne platforme.

Or. ro

Predlog spremembe 272
Silvia-Adriana Ţicău
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Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 3 – odstavek 9 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Interoperabilne čezmejne storitve 
elektronskega izstavljanja računov: 
prispevajo k dokončanju enotnega trga in 
prinašajo velike koristi, na primer krajše 
čakalne dobe, manj napak, učinkovitejše 
pobiranje DDV, manj stroškov tiskanja in 
pošiljanja ter v poslovni proces vključeno 
obdelavo; interoperabilne rešitve 
elektronskega izstavljanja računov 
omogočajo trgovinskih partnerjem 
dejansko izmenjavo e-računov kljub 
različnim tehnologijam in organizacijskim 
omejitvam ter na podlagi skupnih pravnih 
zahtev, poslovnih procesov in tehničnih 
standardov; ker so računi in plačila tesno 
povezani, je pomembno, da postane 
elektronsko izstavljanje računov sestavni 
del integriranega trga elektronskih plačil;

Or. ro

Predlog spremembe 273
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 3 – odstavek 9 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e a) Uvedba infrastrukture za uporabo 
varnih in interoperabilnih mobilnih 
storitev bližine v javnem prometu: uvedba 
infrastrukture v javnem prometu, ki bo 
omogočala uporabo varnih in 
interoperabilnih mobilnih storitev bližine, 
da bodo lahko državljani, podjetja in 
organizacije v mobilnosti po vsej Uniji 
dostopali do različnih inovativnih storitev.
Ta infrastruktura, vključno s sistemi 
potrjevanja, bo prinesla priložnosti za 
akterje na področju telekomunikacij, 
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veleprodaje in prometa ter v javnem 
sektorju, tako da se bodo razvile storitve, 
kot so prodaja vozovnic ali plačevanje, ki 
bo omogočilo mobilnost evropskih 
državljanov in podjetij. To bo spodbudilo 
sinergijo med različno infrastrukturo, 
zlasti v prometu in telekomunikacijah.

Or. en

Predlog spremembe 274
Róża grofica Thun und Hohenstein, Lena Kolarska-Bobińska

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 3 – odstavek 9 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e a) Platforma za spletno reševanje 
sporov: Ta storitev bo platforma za 
zunajsodno reševanje pogodbenih sporov 
med potrošniki in trgovci. Omogočila jim 
bo vložitev zahtevka v svojem jeziku in jih 
napotila k nacionalnemu organu za 
alternativno reševanje sporov, 
pristojnemu za pregledno, učinkovito in 
nepristransko obravnavanje in reševanje 
sporov.

Or. en

Predlog spremembe 275
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 3 – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj jedrne storitvene platforme bo 
temeljil na sedanjem portalu Europeana. Ta 
platforma – ki zahteva razvoj, delovanje in 
upravljanje porazdeljenih računalniških 
zmogljivosti, zmogljivosti za shranjevanje 

Razvoj jedrne storitvene platforme bo 
temeljil na sedanjem portalu Europeana. Ta 
platforma – ki zahteva razvoj, delovanje in 
upravljanje porazdeljenih računalniških 
zmogljivosti, zmogljivosti za shranjevanje 
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podatkov in programske opreme – bo 
enotna točka za dostop do vsebin evropske 
kulturne dediščine na ravni objektov, 
vsebovala bo specifikacije vmesnikov za 
interakcijo z infrastrukturo (iskanje in
prenos podatkov), podprla prilagoditev
metapodatkov in polnjenje z novo vsebino 
ter informacije o pogojih za ponovno 
uporabo vsebine, ki je na voljo prek 
infrastrukture.

podatkov in programske opreme – bo 
enotna točka za dostop do vsebin evropske 
kulturne dediščine na ravni objektov, 
vsebovala bo specifikacije vmesnikov za 
interakcijo z infrastrukturo (iskanje, prenos 
in kombiniranje podatkov), podprla 
dostopanje do metapodatkov in vsebin v 
različnih odprtih digitalnih formatih ter 
njihovo pretvarjanje, prilagajanje in 
polnjenje z novo vsebino ter informacije o 
pogojih za ponovno uporabo vsebine, ki je 
na voljo prek infrastrukture.

Or. en

Predlog spremembe 276
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 3 – odstavek 13 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) pristojna središča za digitalizacijo in 
hrambo digitalne kulturne dediščine;

(e) pristojna središča za digitalizacijo in 
hrambo digitalne kulturne dediščine, na 
primer s povezavo med vseevropsko mrežo 
lokalnih, regionalnih in nacionalnih 
knjižnic in v okviru te mreže;

Or. ro

Predlog spremembe 277
Catherine Trautmann, Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin)

Predlog uredbe
Priloga 1 – oddelek 3 – odstavek 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S to infrastrukturo za digitalne storitve bo 
mogoč dostop do nezaupnih informacij 
javnega sektorja v EU za namen ponovne 
uporabe.

S to infrastrukturo za digitalne storitve bo v 
skladu s pravili o varovanju zasebnosti in 
osebnih podatkov mogoč dostop do 
nezaupnih informacij javnega sektorja v 
EU za namen ponovne uporabe.
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Or. fr

Predlog spremembe 278
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 3 – odstavek 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Porazdeljene računalniške zmogljivosti, 
zmogljivosti za shranjevanje podatkov in 
programska oprema bodo zagotovili: 
enotno točko za dostop do večjezičnih (v 
vseh uradnih jezikih EU) naborov 
podatkov, katerih imetniki so javni organi 
v EU, na evropski, nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni; orodja za poizvedovanje in 
vizualizacijo naborov podatkov; da so 
razpoložljivi nabori podatkov licencirani za 
objavo in ponovno razširjanje, vključno z 
revizijsko sledjo izvora podatkov; nabor 
vmesnikov za programiranje aplikacij, ki 
omogočajo interakcijo uporabnikov 
programske opreme z infrastrukturo 
(iskanje podatkov, zbiranje statističnih 
podatkov, prenos podatkov) za razvoj 
aplikacij tretjih oseb. Prav tako se bodo na 
tej platformi zbirali in objavljali statistični 
podatki o delovanju portala, 
razpoložljivosti podatkov in aplikacij ter 
načinu njihove uporabe.

Porazdeljene računalniške zmogljivosti, 
zmogljivosti za shranjevanje podatkov in 
programska oprema bodo zagotovili: 
enotno točko za dostop do večjezičnih (v 
vseh uradnih jezikih EU) naborov 
podatkov, katerih imetniki so javni organi 
v EU, na evropski, nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni; orodja za poizvedovanje in 
vizualizacijo naborov podatkov; da so 
razpoložljivi nabori podatkov ustrezno 
anonimizirani, licencirani in imajo 
določeno ceno za objavo in ponovno 
razširjanje, vključno z revizijsko sledjo 
izvora podatkov; nabor vmesnikov za 
programiranje aplikacij, ki omogočajo 
interakcijo uporabnikov programske 
opreme z infrastrukturo (iskanje podatkov, 
zbiranje statističnih podatkov, prenos 
podatkov) za razvoj aplikacij tretjih oseb. 
Prav tako se bodo na tej platformi zbirali in 
objavljali statistični podatki o delovanju 
portala, razpoložljivosti podatkov in 
aplikacij ter načinu njihove uporabe.

Or. en

Predlog spremembe 279
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 3 – odstavek 16 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) interoperabilnost naborov podatkov, 
vključno s pravnimi vprašanji in vprašanji 
o izdajanju dovoljenj, da se zagotovi boljša 
ponovna uporaba;

(b) interoperabilnost in standardizacija 
naborov podatkov, vključno s pravnimi 
vprašanji in vprašanji o izdajanju 
dovoljenj, da se zagotovi boljša ponovna 
uporaba;

Or. en

Predlog spremembe 280
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 3 – odstavek 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S to platformo bo mogoče pridobivanje, 
vzdrževanje in zagotavljanje širokega 
nabora živih jezikovnih podatkov in orodij 
za obdelavo jezikov, ki jih bo mogoče 
ponovno uporabiti. Na voljo bo v vseh 
jezikih EU ter bo v skladu z ustreznimi 
standardi in dogovorjenimi zahtevami 
glede storitev ter pravnimi zahtevami. Na 
platformi bodo ponudniki prožno dodajali, 
ohranjali in izpopolnjevali jezikovne 
podatke ter orodja, zagotovila pa bo tudi 
enostaven, pravičen in varen dostop ter 
spremembo namena takih sredstev s strani 
organizacij, ki ponujajo ali razvijajo 
jezikovno podprte storitve. Platforma bo 
podpirala tudi sodelovanje in medsebojno 
povezovanje podobnih obstoječih ali 
prihodnjih pobud in podatkovnih središč v 
EU in zunaj nje.

S to platformo bo mogoče pridobivanje, 
vzdrževanje in zagotavljanje širokega 
nabora živih pisnih in govornih jezikovnih 
podatkov in orodij za obdelavo jezikov, ki 
jih bo mogoče ponovno uporabiti. Na voljo 
bo v vseh jezikih EU ter bo v skladu z 
ustreznimi standardi in dogovorjenimi 
zahtevami glede storitev ter pravnimi 
zahtevami. Na platformi bodo ponudniki 
prožno dodajali, ohranjali in izpopolnjevali 
jezikovne podatke ter orodja, zagotovila pa 
bo tudi enostaven, pravičen in varen dostop 
ter spremembo namena takih sredstev s 
strani organizacij, ki ponujajo ali razvijajo 
jezikovno podprte storitve. Platforma bo 
podpirala tudi sodelovanje in medsebojno 
povezovanje podobnih obstoječih ali 
prihodnjih pobud in podatkovnih središč v 
EU in zunaj nje.

Or. en

Predlog spremembe 281
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)
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Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 3 – odstavek 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta podpora bo zagotavljala celovite in 
interoperabilne storitve na evropski ravni, 
ki temeljijo na skupnem ozaveščanju, virih, 
orodjih in praksah ter so namenjene 
usposabljanju otrok, njihovih staršev in 
skrbnikov ter učiteljev o najučinkovitejši 
uporabi interneta.

Ta podpora bo zagotavljala celovite in 
interoperabilne storitve na evropski ravni, 
ki temeljijo na skupnem ozaveščanju, virih, 
orodjih in praksah ter so namenjene 
usposabljanju otrok, njihovih staršev in 
skrbnikov ter učiteljev o najučinkovitejši 
uporabi interneta. O vseh dejavnostih, 
povezanih z delovanjem agencije ENISA, 
se je treba z njo posvetovati.

Or. en

Predlog spremembe 282
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 3 – odstavek 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta podpora bo zagotavljala celovite in 
interoperabilne storitve na evropski ravni, 
ki temeljijo na skupnem ozaveščanju, virih, 
orodjih in praksah ter so namenjene 
usposabljanju otrok, njihovih staršev in 
skrbnikov ter učiteljev o najučinkovitejši 
uporabi interneta.

Ne zadeva slovenske različice.

Or. en

Predlog spremembe 283
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 3 – odstavek 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Jedrna storitvena platforma: črtano
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Jedrna storitvena platforma bo 
omogočala pridobivanje, upravljanje in 
vzdrževanje skupnih računalniških 
zmogljivosti, podatkovnih zbirk in 
programskih orodij za centre za varnejši 
internet (SIC) v državah članicah ter 
podporne storitve za poročanje o vsebinah 
o spolni zlorabi, vključno s povezavo s 
policijskimi organi in mednarodnimi 
organizacijami, kot je Interpol, ter po 
potrebi za odstranjevanje te vsebine z 
ustreznih spletnih mest. To bodo 
podpirale skupne podatkovne zbirke.

Or. en

Predlog spremembe 284
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 3 – odstavek 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Generične storitve: črtano
(a) telefonske linije za pomoč otrokom, 
staršem in skrbnikom o najboljših načinih 
otrokove uporabe interneta, da se 
preprečijo nevarnosti škodljivih in 
nezakonitih vsebin in vedenj, vključno s 
podporno infrastrukturo;
(b) telefonske linije za poročanje o 
nezakoniti spletni spolni zlorabi otrok;
(c) orodja za zagotavljanje dostopa do 
starosti primernih vsebin in storitev;
(d) programska oprema, ki omogoča 
enostavno in hitro poročanje o nezakoniti 
vsebini in njeno odstranitev ter poročanje 
o navezovanju stikov in ustrahovanju;
(e) sistemi programske opreme, ki 
omogočajo boljše prepoznavanje 
(neporočane) spletne vsebine, povezane s 
spolno zlorabo otrok, ter tehnologije, ki 
podpirajo policijske preiskave, zlasti za 
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ugotavljanje otroških žrtev, storilcev in 
komercialnega trgovanja s tako vsebino.

Or. en

Predlog spremembe 285
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 3 – odstavek 22 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) telefonske linije za pomoč otrokom, 
staršem in skrbnikom o najboljših načinih 
otrokove uporabe interneta, da se 
preprečijo nevarnosti škodljivih in 
nezakonitih vsebin in vedenj, vključno s 
podporno infrastrukturo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 286
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 3 – odstavek 22 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) telefonske linije za poročanje o 
nezakoniti spletni spolni zlorabi otrok;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 287
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 3 – odstavek 22 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) orodja za zagotavljanje dostopa do 
starosti primernih vsebin in storitev;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 288
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 3 – odstavek 22 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) programska oprema, ki omogoča 
enostavno in hitro poročanje o nezakoniti 
vsebini in njeno odstranitev ter poročanje 
o navezovanju stikov in ustrahovanju;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 289
Amelia Andersdotter

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 3 – odstavek 22 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) sistemi programske opreme, ki 
omogočajo boljše prepoznavanje 
(neporočane) spletne vsebine, povezane s 
spolno zlorabo otrok, ter tehnologije, ki 
podpirajo policijske preiskave, zlasti za 
ugotavljanje otroških žrtev, storilcev in 
komercialnega trgovanja s tako vsebino.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 290
Ioanis A. Cukalas (Ioannis A. Tsoukalas)

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 3 – odstavek 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Jedrna storitvena platforma bo sestavljena 
iz mreže nacionalnih/vladnih skupin za 
odzivanje na računalniške grožnje 
(CERTs) in bo imela minimalne osnovne 
zmogljivosti. To omrežje bo ogrodje 
evropskega sistema za souporabo 
informacij in opozarjanje (EISAS) za 
državljane EU ter mala in srednje velika 
podjetja.

Jedrna storitvena platforma bo sestavljena 
iz mreže nacionalnih/vladnih skupin za 
odzivanje na računalniške grožnje 
(CERTs) in agencije ENISA ter bo imela 
minimalne osnovne zmogljivosti. To 
omrežje bo ogrodje evropskega sistema za 
souporabo informacij in opozarjanje 
(EISAS) za državljane EU ter mala in 
srednje velika podjetja ter bo sodelovalo z 
agencijo ENISA.

Or. en

Predlog spremembe 291
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Priloga 1 – razdelek 3 – odstavek 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komunikacijska infrastruktura, ki jo 
običajno razvijajo komunalni operaterji v 
partnerstvu s telekomunikacijskimi 
operaterji, ter potrebna strojna oprema IT, 
ki jo je treba vgraditi v energetske 
komponente (npr. elektronapajalne 
postaje). Sem spadajo tudi jedrne storitve, 
ki omogočajo spremljanje opreme, 
nadzorovano upravljanje porabe energije, 
avtomatizacijo in upravljanje podatkov ter 
komunikacijo med različnimi udeleženci 
(ponudniki storitev, omrežnimi operaterji 
in drugi komunalni operaterji, potrošniki 
itd.).

Komunikacijska infrastruktura, ki jo 
običajno razvijajo komunalni operaterji v 
partnerstvu s telekomunikacijskimi 
operaterji, ter potrebna strojna oprema IT, 
ki jo je treba vgraditi v energetske 
komponente (npr. elektronapajalne 
postaje). Širokopasovna omrežja se 
morajo uvajati vzporedno z izvajanjem 
pametnih energetskih storitev, tako da 
bodo stroški in prilagoditve sistemov čim 
bolj stroškovno naravnane in učinkovite.
Sem spadajo tudi jedrne storitve, ki 
omogočajo spremljanje opreme, 
nadzorovano upravljanje porabe energije, 
avtomatizacijo in upravljanje podatkov ter 
komunikacijo med različnimi udeleženci 
(ponudniki storitev, omrežnimi operaterji 
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in drugi komunalni operaterji, potrošniki 
itd.).

Or. en


