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Pozměňovací návrh 1
Amelia Andersdotter, Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

o hlavních směrech transevropských 
telekomunikačních sítí, kterým se zrušuje 
rozhodnutí č. 1336/97/ES

o hlavních směrech transevropských 
digitálních sítí, kterým se zrušuje 
rozhodnutí č. 1336/97/ES

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Vývoj širokopásmových a 
vysokorychlostních sítí a digitálních 
služeb posílí nezbytnost rozvíjet evropské 
technické normy. Pokud má Unie hrát 
hlavní úlohu v odvětví telekomunikací, je 
třeba výzkumných a vývojových programů 
EU a zvýšeného monitorování 
normalizačních postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) U rozsáhlých pilotních projektů 
prováděných mezi členskými státy a 
spolufinancovaných v rámci programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, jako je 
PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX nebo 
SPOCS, byly na vnitřním trhu prověřeny 
hlavní přeshraniční digitální služby 
založené na společných stavebních prvcích.
Tyto služby již dosáhly nebo v budoucnosti 
dosáhnou zralosti, která je pro zavedení do 
praxe požadována. U stávajících projektů 
společného zájmu se již ukázalo, že postup 
na úrovni EU má jednoznačnou přidanou 
hodnotu, např. v oblasti kulturního dědictví 
(Europeana), ochrany dítěte (Bezpečnější 
internet), sociálního zabezpečení (EESSI), 
přičemž byly navrženy další projekty, jako 
např. v oblasti ochrany spotřebitele (řešení 
sporů on-line).

(5) U rozsáhlých pilotních projektů 
prováděných mezi členskými státy a 
spolufinancovaných v rámci programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, jako je 
PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX nebo 
SPOCS, byly na vnitřním trhu prověřeny 
hlavní přeshraniční digitální služby 
založené na společných stavebních prvcích.
Tyto služby již dosáhly nebo v budoucnosti 
dosáhnou zralosti, která je pro zavedení do 
praxe požadována. U stávajících projektů 
společného zájmu se již ukázalo, že postup 
na úrovni EU má jednoznačnou přidanou 
hodnotu, např. v oblasti kulturního dědictví 
(Europeana), ochrany dítěte (Bezpečnější 
internet, včetně programu Internet lépe 
uzpůsobený dětem), sociálního 
zabezpečení (EESSI), přičemž byly 
navrženy další projekty, jako např. v 
oblasti ochrany spotřebitele (řešení sporů 
on-line).

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Erik Bánki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Vzhledem ke své uznávané úloze v 
ochraně dětí bude fungování programu 
Bezpečnější internet (budoucího 
programu Internet lépe uzpůsobený 
dětem) se svými osvětovými centry, 
linkami pomoci a linkami tísňového 
volání zaručeno po roce 2014 a dále.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování programu Bezpečnější 
internet, včetně center pro bezpečnější 
internet (SIC) (se svými osvětovými 
centry, linkami pomoci a linkami 
tísňového volání) v členských státech a 
program Internet lépe uzpůsobený dětem 
musí být zachovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o infrastruktury digitálních 
služeb, představují stavební prvky 
předpoklad pro vytvoření ostatních 
infrastruktur digitálních služeb, a proto 
mají vyšší prioritu. Infrastruktury 
digitálních služeb by mimo jiné měly 
vytvářet evropskou přidanou hodnotu a 
pokrývat skutečně prokázané potřeby. Aby 
mohly být zavedeny do praxe, měly by být 
z technického i provozního hlediska 
dostatečně zralé, což musí být prokázáno 
zejména úspěšnou realizací pilotních 
projektů. Měly by být založeny na 
konkrétním plánu udržitelnosti, aby byl 
zajištěn dlouhodobý provoz platforem 
hlavních služeb nad rámec nástroje pro 
propojení Evropy. Z toho důvodu by 

Pokud jde o infrastruktury digitálních 
služeb, stavební prvky a infrastruktury 
digitálních služeb s prvky, které mohou 
být využívány jinými poskytovateli služeb, 
jsou základem pro vytvoření ostatních 
infrastruktur digitálních služeb, na nichž 
mohou stavět, a proto mají vyšší prioritu. 
Infrastruktury digitálních služeb by mimo 
jiné měly vytvářet evropskou přidanou 
hodnotu a pokrývat skutečně prokázané 
potřeby. Aby mohly být zavedeny do 
praxe, měly by být z technického i 
provozního hlediska dostatečně zralé, což 
musí být prokázáno zejména úspěšnou 
realizací pilotních projektů. Měly by být 
založeny na konkrétním plánu 
udržitelnosti, aby byl zajištěn dlouhodobý 
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finanční pomoc podle tohoto nařízení měla 
být pokud možno v průběhu času postupně 
ukončována a měly by být uvolněny 
finanční prostředky ze zdrojů jiných než 
nástroj pro propojení Evropy.

provoz platforem hlavních služeb nad 
rámec nástroje pro propojení Evropy. Z 
toho důvodu by finanční pomoc podle 
tohoto nařízení měla být pokud možno v 
průběhu času postupně ukončována a měly 
by být uvolněny finanční prostředky ze 
zdrojů jiných než nástroj pro propojení 
Evropy.

Or. en

Odůvodnění

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Pozměňovací návrh 9
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pro financování by měly být 
upřednostněny infrastruktury digitálních 
služeb, které jsou nezbytné pro splnění 
právních povinností vyplývajících z 
právních předpisů EU a/nebo vyvíjejí 
nebo zajišťují stavební prvky, s možným 
významným dopadem na rozvoj 
celoevropských veřejných služeb, aby 
mohlo být podpořeno větší množství 
infrastruktur digitálních služeb a v 
průběhu času postupně zbudován 
evropský ekosystém interoperability. V 
této souvislosti se právními povinnostmi 

vypouští se
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rozumí zvláštní ustanovení, která vyžadují 
buď vytvoření, nebo využití infrastruktur 
digitálních služeb, nebo požadují výsledky, 
kterých lze dosáhnout pouze 
prostřednictvím evropských infrastruktur 
digitálních služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Digitální agenda pro Evropu stanoví, 
že do roku 2020 by měli mít všichni 
Evropané přístup k internetu o rychlosti 
vyšší než 30 Mb/s a polovina nebo více 
evropských domácností by měla mít 
předplacené internetové připojení o 
rychlosti vyšší než 100 Mb/s.

(11) Digitální agenda pro Evropu stanoví, 
že do roku 2020 by měli mít všichni 
Evropané přístup k internetu o rychlosti 
vyšší než 30 Mb/s a polovina nebo více 
evropských domácností by měla mít 
předplacené internetové připojení o 
rychlosti vyšší než 100 Mb/s. Vzhledem k 
rychlému rozvoji technologií, jejichž 
výsledkem je ještě rychlejší internetové 
připojení, je však dnes přiměřeným cílem 
pro všechny domácnosti v Unii připojení o 
rychlosti vyšší než 100 Mb/s a polovina 
domácností by měla mít přístup 
k připojení o rychlosti 1 Gb/s. 

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Evropský trh s téměř 500 miliony 
obyvateli s vysokorychlostním 
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širokopásmovým připojením by byl 
klíčovým faktorem pro rozvoj vnitřního 
trhu, vytvořil by celosvětově jedinečnou 
zásadní skupinu uživatelů, poskytl by 
všem regionům nové možnosti a každému 
uživateli vyšší hodnotu a Unii kapacitu 
stát se znalostní ekonomikou světového 
významu. Rychlé rozšíření 
vysokorychlostních širokopásmových sítí 
je zásadní pro rozvoj evropské 
produktivity a pro vznik nových a malých 
podniků, které mohou být vedoucími 
subjekty v různých odvětvích, například 
zdravotnictví, zpracovatelském průmyslu a 
ve službách.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Propojení nových příležitostí v 
infrastruktuře a nových, inovativních a 
interoperabilních služeb by mělo uvést v 
pohyb účinný cyklus pomocí stimulace 
zvyšující se poptávky po 
vysokorychlostním širokopásmovém 
připojení, na niž by bylo vhodné z 
komerčního hlediska reagovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Připojení přes optické vlákno a 
ultrarychlé širokopásmové připojení je 
bohužel v Unii zatím neuspokojivé, 
zatímco jiné ekonomiky ve světě si svou 
nabídkou větší kapacity a rychlosti 1 Gb/s 
a vyšší zajistily globální prvenství.
Investice do připojení přes optické vlákno 
jak v domácnostech, tak i v pasivní 
infrastruktuře v rámci páteřního připojení 
je zásadní součástí, pokud má Unie jít s 
dobou v oblasti inovací, znalostí a služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11c) Cíle do roku 2020 by měly být 
revidovány tak, aby Unie měla 
nejrychlejší širokopásmové připojení na 
světě a aby bylo zajištěno, že do roku 2020 
budou mít všichni občané Unie přístup 
k připojení o rychlosti 100 Mb/s a 
polovina domácností Unie bude mít 
přístup k připojení o rychlosti 1 Gb/s a 
vyšší.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Návrh nařízení



AM\941114CS.doc 11/44 PE514.689v01-00

CS

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Prostředky z veřejných zdrojů na 
širokopásmové připojení by měly být 
vydávány pouze na infrastruktury 
otevřené hospodářské soutěži. Pouze sítě 
otevřené hospodářské soutěži 
prostřednictvím přístupu pověřené třetí 
strany mohou poskytnout dostupné 
konkurenceschopné služby a inovace pro 
spotřebitele a podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Zajistit, aby spotřebitelé mohli 
snadno získat přístup a šířit obsah, služby 
a aplikace dle svého výběru 
prostřednictvím jediného předplaceného 
přístupu na internet, má zásadní význam 
pro dokončení budování jednotného 
digitálního trhu Unie. V této souvislosti 
ukazuje zjištění sdružení BEREC z května 
2012, že minimálně 20 % uživatelů 
mobilního internetu v Evropě má 
zkušenost s nějakou formou omezení 
svého přístupu ke službám technologie 
VoIP. Přestože se očekává, že 
hospodářská soutěž ukázní operátory, 
pokrok je velmi pomalý a veřejně 
financovaným telekomunikačním sítím, 
na něž se vztahuje toto nařízení, by proto 
mělo být zakázáno blokovat zákonně 
poskytované služby.

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Zajistit, aby spotřebitelé mohli 
snadno získat přístup a šířit obsah, služby 
a aplikace dle svého výběru 
prostřednictvím jediného předplaceného 
přístupu na internet má zásadní význam 
pro dokončení budování jednotného 
digitálního trhu Unie. V této souvislosti 
ukazuje zjištění sdružení BEREC z května 
2012, že minimálně 20 % uživatelů 
mobilního internetu v Evropě má 
zkušenost s nějakou formou omezení 
svého přístupu ke službám technologie 
VoIP. Přestože se očekává, že 
hospodářská soutěž ukázní operátory, 
pokrok je velmi pomalý a veřejně 
financovaným telekomunikačním sítím, 
na něž se vztahuje toto nařízení, by proto 
mělo být zakázáno blokovat služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Finanční pomoc pro projekty 
společného zájmu by měla být doplněna 
horizontálními akcemi, včetně technické 
pomoci, opatření na povzbuzení poptávky 
a koordinace, přičemž cílem by měl být co 
největší dopad intervence EU.

(19) Finanční pomoc pro projekty 
společného zájmu by měla být doplněna 
akcemi na podporu programů, včetně 
technické pomoci, opatření na povzbuzení 
poptávky a koordinace, přičemž cílem by 
měl být co největší dopad intervence EU.
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Or. en

Pozměňovací návrh 19
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Je potřeba shromažďovat informace 
a statistické údaje o veřejných pracích, 
které budou pravděpodobně částečně či 
úplně použity k instalaci sítí nové 
generace, a zřídit databázi pro 
monitorování těchto prací a vytvoření 
evropského registru telekomunikačních 
sítí, případě doplněnou podobnými 
informacemi o energetice a dopravních 
sítích.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi by měla být nápomocna odborná 
skupina složená ze zástupců členských 
států za účelem konzultací a podpory mj. 
při monitorování realizace těchto hlavních 
směrů, plánování, hodnocení a řešení 
problémů s realizací.

Komisi by měla být nápomocna odborná 
skupina složená ze zástupců všech 
členských států za účelem konzultací a 
podpory mj. při monitorování realizace 
těchto hlavních směrů, plánování, 
hodnocení a řešení problémů s realizací.

Or. ro

Pozměňovací návrh 21
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se stanoví hlavní směry
pro včasné zavedení a interoperabilitu 
projektů společného zájmu v oblasti 
transevropských telekomunikačních sítí.

1. Tímto nařízením se stanoví hlavní směry
pro včasné zavedení a interoperabilitu 
projektů společného zájmu v oblasti 
transevropských digitálních sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„telekomunikačními sítěmi“ se rozumí 
širokopásmové sítě a infrastruktury 
digitálních služeb;

„digitálními sítěmi“ se rozumí 
širokopásmové sítě a infrastruktury 
digitálních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „širokopásmovými sítěmi“ se rozumí 
drátové a bezdrátové přístupové sítě, 
pomocná infrastruktura a základní sítě 
schopné zajistit spojení o velmi vysokých 
rychlostech, a přispět tak k dosažení cílů 
širokopásmového připojení stanovených v 
Digitální agendě pro Evropu.

f) „širokopásmovými sítěmi“ se rozumí 
drátové, bezdrátové nebo satelitní
přístupové sítě, pomocná infrastruktura a 
základní sítě schopné zajistit spojení o 
velmi vysokých rychlostech, a přispět tak k 
dosažení cílů širokopásmového připojení 
stanovených v Digitální agendě pro 
Evropu.
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Or. en

Odůvodnění

Z důvodu technologické neutrality by měly být uvedeny všechny možné druhy technologií. Za 
určitých podmínek by satelitní služby mohly rovněž hrát roli.

Pozměňovací návrh 24
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „širokopásmovými sítěmi“ se rozumí 
drátové a bezdrátové přístupové sítě, 
pomocná infrastruktura a základní sítě 
schopné zajistit spojení o velmi vysokých 
rychlostech, a přispět tak k dosažení cílů 
širokopásmového připojení stanovených v 
Digitální agendě pro Evropu.

f) „širokopásmovými sítěmi“ se rozumí 
drátové a bezdrátové přístupové sítě, 
pomocná infrastruktura a základní sítě 
schopné zajistit spojení o velmi vysokých 
rychlostech, a přispět tak k dosažení cílů 
širokopásmového připojení o rychlosti 
pokud možno 100 Mb/s a 1 Gb/s a více.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) hospodářský růst a podpora dokončení 
jednotného digitálního trhu, což povede ke 
zvýšení konkurenceschopnosti evropského 
hospodářství, včetně malých a středních 
podniků;

a) hospodářský růst a podpora dokončení a 
hladkého fungování jednotného 
digitálního trhu, což povede ke zvýšení 
konkurenceschopnosti evropského 
hospodářství, včetně malých a středních 
podniků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zlepšení každodenního života občanů, 
podniků a vlád podporou propojení a 
interoperability vnitrostátních, regionálních 
a místních telekomunikačních sítí a také 
přístupu k těmto sítím.

b) zlepšení každodenního života občanů, 
podniků a vlád na všech úrovních 
podporou širokopásmových sítí, propojení 
a interoperability vnitrostátních, 
regionálních a místních telekomunikačních 
sítí a také otevřeného a nediskriminačního 
přístupu k těmto sítím a digitálního 
začlenění s přihlédnutím k tomu, že řidčeji 
osídlené a méně rozvinuté regiony musí 
být rovněž zahrnuty a musí mít připojení.
S cílem dokončit jednotný digitální trh se 
zajistí úzká spolupráce a koordinace 
činností v rámci nástroje pro propojení 
Evropy s vnitrostátními a regionálními 
kroky v oblasti širokopásmového 
připojení.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) splnění právních povinností 
vyplývajících z právních předpisů EU 
a/nebo vyvíjejících nebo zajišťujících 
stavební prvky s možným významným 
dopadem na rozvoj celoevropských 
veřejných služeb, aby mohlo být 
podpořeno větší množství infrastruktur 
digitálních služeb a časem postupně 
zbudován evropský ekosystém 
interoperability.
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Or. ro

Pozměňovací návrh 28
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Projekty společného zájmu mohou 
zahrnovat celý cyklus, včetně studií 
proveditelnosti, provádění, nepřetržité 
činnosti, koordinace a hodnocení.

Projekty společného zájmu mohou 
zahrnovat celý cyklus, včetně studií 
proveditelnosti, provádění, nepřetržité 
činnosti a rozvoje, koordinace a hodnocení.

Or. ro

Pozměňovací návrh 29
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Projekty společného zájmu mohou být
podporovány prostřednictvím horizontální 
akcí.

3. Projekty společného zájmu budou podle
možností podporovány prostřednictvím 
horizontálních akcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Projekty společného zájmu mohou být 
podporovány prostřednictvím horizontální
akcí.

3. Projekty společného zájmu mohou být 
podporovány prostřednictvím akcí na 
podporu programů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 31
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) akce přispívající k projektům společného 
zájmu v oblasti infrastruktur digitálních 
služeb mohou být podpořeny:

a) akce přispívající k projektům společného 
zájmu v oblasti infrastruktur digitálních 
služeb mohou být podpořeny:

a) zadáváním veřejných zakázek a/nebo – zadáváním veřejných zakázek.

b) granty.

Or. ro

Pozměňovací návrh 32
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Finanční prostředky by měly být 
přidělovány s přihlédnutím ke konkrétním 
potřebám příjemců, zejména tak, že bude 
vyvažováno rozdělení na dotace a 
inovativní finanční nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) horizontální akce jsou podpořeny: c) akce na podporu programů jsou 



AM\941114CS.doc 19/44 PE514.689v01-00

CS

podpořeny:

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) horizontální akce jsou podpořeny: c) horizontální akce jsou podpořeny:

a) zadáváním veřejných zakázek a/nebo – zadáváním veřejných zakázek.
b) granty.

Or. ro

Pozměňovací návrh 35
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejvyšší prioritu pro financování mají 
stavební prvky, které jsou nezbytné pro 
rozvoj, zavádění a provoz ostatních 
infrastruktur digitálních služeb uvedených 
v příloze a u nichž je prokazatelný 
předpoklad, že pro tyto účely budou mít 
využití.

2. Nejvyšší prioritu pro financování mají 
stavební prvky a vyzrálé infrastruktury 
digitálních služeb obsahující technické 
modely (například interoperabilní datový 
model, normu pro přístupová práva nebo 
síťový model propojující všechny členské 
státy), které jsou nezbytné pro rozvoj, 
zavádění a provoz ostatních infrastruktur 
digitálních služeb uvedených v příloze, u 
nichž je prokazatelný předpoklad, že pro 
tyto účely budou mít využití.

Or. en
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Odůvodnění

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Pozměňovací návrh 36
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Druhou nejvyšší prioritu mají 
infrastruktury digitálních služeb, jejichž 
účelem je podpora konkrétních 
ustanovení právních předpisů EU a které 
vycházejí ze stávajících stavebních prvků.

3. Nejvyšší prioritu mají rovněž další 
infrastruktury digitálních služeb uvedené v 
příloze (oddíl 1.2.).

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Jelikož platforma hlavních služeb je 
předpokladem pro vytvoření 
infrastruktury digitálních služeb, podpora 
platforem hlavních služeb a jejich 
společných stavebních prvků musí mít 
přednost před obecnými službami.



AM\941114CS.doc 21/44 PE514.689v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Na základě cílů stanovených v článku 3 
a v závislosti na dostupných finančních 
prostředcích mohou být v pracovních 
programech stanovena další kritéria 
způsobilosti a priority v oblasti 
infrastruktur digitálních služeb.

4. Na základě cílů stanovených v článku 3 
a v závislosti na dostupných finančních 
prostředcích mohou být v pracovních 
programech tak, jak jsou stanoveny v 
nařízení (EU) č. / , kterým se zřizuje 
nástroj pro propojení Evropy („pracovní 
programy“), stanovena další kritéria 
způsobilosti a priority v oblasti 
infrastruktur digitálních služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Na základě cílů stanovených v článku 3 
a v závislosti na dostupných finančních 
prostředcích mohou být v pracovních 
programech stanovena další kritéria 
způsobilosti a priority v oblasti 
infrastruktur digitálních služeb.

4. Na základě cílů stanovených v článku 3 
a v příloze k tomuto nařízení a v závislosti 
na dostupných finančních prostředcích 
mohou být v pracovních programech 
stanovena další kritéria způsobilosti a 
priority v oblasti infrastruktur digitálních 
služeb.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že i příloha je součástí základny pro výběr projektů a nelze ji proto 
pominout.
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Pozměňovací návrh 40
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) významně přispívají k plnění cílů 
Digitální agendy pro Evropu;

a) významně přispívají k plnění cílů 
připojení o rychlosti 100 Mb/s a 1 Gb/s a 
vyšší tam, kde je to možné;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e)  využívají technologii považovanou za 
nejvhodnější k řešení potřeb dané oblasti, 
přičemž se berou v úvahu zeměpisné, 
sociální a ekonomické faktory na základě 
objektivních kritérií a v souladu se 
zásadou technologické neutrality;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zavádějí nejmodernější technologie 
a/nebo jsou založeny na inovativních 
obchodních modelech a mají vysoký 

f) navrhují co nejlepší poměr mezi 
nejmodernějšími technologiemi s ohledem 
na kapacitu toku dat, bezpečnost přenosu, 
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potenciál replikovatelnosti. odolnost sítě a nákladovou efektivitu.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Kritéria uvedená v písmeni f) 
předchozího odstavce se nevztahují na 
projekt financovaný z dodatečných 
účelově vázaných příspěvků poskytnutých 
v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) č. 
xxx/2012 [nařízení o nástroji pro 
propojení Evropy].

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Kritéria způsobilosti pro horizontální
akce jsou vymezena v pracovních 
programech.

7. Kritéria způsobilosti pro akce na 
podporu programů jsou vymezena v 
pracovních programech.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
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Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Unie může navazovat kontakty, 
projednávat, vyměňovat si informace 
a spolupracovat s veřejnými orgány nebo 
jakoukoli jinou organizací ve třetích 
zemích za účelem dosažení každého cíle 
sledovaného těmito hlavními směry.
Kromě jiných cílů bude tato spolupráce 
usilovat o podporu interoperability mezi 
telekomunikačními sítěmi v Unii a 
telekomunikačními sítěmi třetích zemí.

Unie může navazovat kontakty, 
projednávat, vyměňovat si informace 
a spolupracovat s veřejnými orgány nebo 
jakoukoli jinou organizací ve třetích 
zemích za účelem dosažení každého cíle 
sledovaného těmito hlavními směry.
Kromě jiných cílů bude tato spolupráce 
usilovat o podporu interoperability mezi 
digitálními sítěmi v Unii a digitálními
sítěmi třetích zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Na základě informací obdržených podle 
článku 21 nařízení XXX o nástroji pro 
propojení Evropy si členské státy a Komise 
vyměňují informace a osvědčené postupy o 
pokroku dosaženém v provádění těchto 
hlavních směrů. Evropskému parlamentu 
je zasílán každoroční přehled těchto 
informací. Členské státy do tohoto 
procesu zapojí místní a regionální orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
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Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisi poskytuje poradenství a je 
nápomocna odborná skupina složená ze 
zástupce každého členského státu. Tato 
odborná skupina je Komisi nápomocna 
zejména při:

2. Komisi poskytuje poradenství a je 
nápomocna odborná skupina složená ze 
zástupce každého členského státu. Tato 
odborná skupina je Komisi nápomocna 
zejména při:

a) monitorování realizace těchto hlavních 
směrů;

a) monitorování realizace těchto hlavních 
směrů;

b) vypracovávání vnitrostátních plánů nebo 
případně vnitrostátních strategií;

b) vypracovávání vnitrostátních plánů nebo 
případně vnitrostátních strategií;

c) realizaci opatření pro hodnocení 
provádění pracovních programů z 
finančního a technického hlediska;

c) realizaci opatření pro hodnocení 
provádění pracovních programů z 
finančního a technického hlediska;

d) řešení stávajících nebo vznikajících 
problémů s realizací projektu.

d) řešení stávajících nebo vznikajících 
problémů s realizací projektu;

Odborná skupina může rovněž posuzovat 
jakoukoli jinou otázku týkající se rozvoje 
transevropských telekomunikačních sítí.

e) mapování infrastruktur a výměně 
informací.

Odborná skupina může rovněž posuzovat 
jakoukoli otázku týkající se rozvoje 
transevropských telekomunikačních sítí.

Odborná skupina je Komisi nápomocna 
zejména při přípravách předcházejících 
vypracování ročního a víceletého 
pracovního programu a jejich příslušné 
revize uvedené v čl. 17 odst. 1 a čl. 17 
odst. 2 nařízení (EU) č. xxx/xxx, kterým 
se zřizuje nástroj pro propojení Evropy.
Skupina odborníků se za tím účelem 
zapojuje do strukturované spolupráce se 
subjekty zapojenými do plánování, rozvoje 
a řízení telekomunikačních sítí a služeb, 
jako jsou mimo jiné místní a regionální 
orgány, vnitrostátní regulační orgány a 
Sdružení evropských regulačních orgánů 
v oblasti elektronických komunikací 
(BEREC), poskytovatelé přístupu k 
internetu, administrátoři veřejných sítí a 
výrobců součástí.
Komise a Evropská investiční banka 
věnují zvláštní pozornost připomínkám 
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odborné skupiny a veřejně zdůvodní 
všechny případy, kdy tyto připomínky 
nejsou zohledněny. Komise informuje 
odbornou skupinu na každém z těchto 
jednání o pokroku dosaženém při 
provádění pracovního programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vypracovávání vnitrostátních plánů nebo 
případně vnitrostátních strategií;

b) koordinace vnitrostátních plánů nebo 
případně vnitrostátních strategií;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – poslední odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odborná skupina může rovněž posuzovat 
jakoukoli jinou otázku týkající se rozvoje 
transevropských telekomunikačních sítí.

Odborná skupina může rovněž posuzovat 
jakoukoli otázku týkající se rozvoje 
transevropských digitálních sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
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Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Tato zpráva obsahuje hodnocení:
a) pokroku dosaženého v oblasti rozvoje, 
budování a zadávání projektů společného 
zájmu, případně zpoždění v provádění 
a dalších nastalých obtíží;
b) finančních prostředků, které Unie 
vyčlení a uvolní na projekty společného 
zájmu v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. xxxx/xxxx, 
kterým se zřizuje nástroj pro propojení 
Evropy, v porovnání s celkovou hodnotou 
financovaných projektů společného 
zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 1 – první odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Intervence v oblasti infrastruktury 
digitálních služeb se obvykle opírají o 
dvouvrstvový přístup: vytváření platforem 
hlavních služeb a obecných služeb. Jelikož 
platforma hlavních služeb je 
předpokladem pro vytvoření 
infrastruktury digitálních služeb, podpora 
platforem hlavních služeb a jejich 
společných stavebních prvků musí mít 
přednost před obecnými službami.

Intervence v oblasti infrastruktury 
digitálních služeb se obvykle opírají o 
dvouvrstvový přístup: vytváření platforem 
hlavních služeb a obecných služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
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Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 1 – druhý odstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Platformy hlavních služeb a jejich 
společné stavební prvky řeší potřeby 
projektů společného zájmu, pokud jde o 
interoperabilitu a bezpečnost. Jsou určeny 
k tomu, aby umožnily digitální interakci 
mezi veřejnými orgány a občany, mezi 
veřejnými orgány a podniky a 
organizacemi nebo mezi veřejnými orgány 
různých členských států navzájem 
prostřednictvím standardizovaných 
přeshraničních a snadno použitelných 
interaktivních platforem. Infrastruktury 
digitálních služeb plnící úlohu stavebních 
prvků mají přednost před ostatními 
infrastrukturami digitálních služeb, protože 
prvně jmenované jsou základním 
předpokladem pro druhé. Obecné služby 
poskytují připojení k platformám hlavních 
služeb a umožňují vnitrostátním službám s 
přidanou hodnotou tyto platformy hlavních 
služeb využívat. Představují kanály mezi 
vnitrostátními službami a platformami 
hlavních služeb a umožňují vnitrostátním 
veřejným orgánům a organizacím, 
podnikům a občanům přístup k platformě 
hlavních služeb za účelem přeshraničních 
transakcí. Je třeba zajistit kvalitu služeb a 
podporu zúčastněným stranám, které se 
přeshraničních transakcí účastní. Budou 
podporovat a stimulovat zavádění 
platforem hlavních služeb.

Platformy hlavních služeb řeší potřeby 
projektů společného zájmu, pokud jde o 
interoperabilitu a bezpečnost. Jsou určeny 
k tomu, aby umožnily digitální interakci 
mezi veřejnými orgány a občany, mezi 
veřejnými orgány a podniky a 
organizacemi nebo mezi veřejnými orgány 
různých členských států navzájem 
prostřednictvím standardizovaných 
přeshraničních a snadno použitelných 
interaktivních platforem. Infrastruktury 
digitálních služeb, které představují 
nedílnou součást jiných infrastruktur 
digitálních služeb nebo mohou sloužit 
jako vzor pro nové platformy, mají 
přednost před ostatními infrastrukturami
digitálních služeb. Obecné služby poskytují 
připojení k platformám hlavních služeb a 
umožňují vnitrostátním službám s přidanou 
hodnotou tyto platformy hlavních služeb 
využívat. Představují kanály mezi 
vnitrostátními službami a platformami 
hlavních služeb a umožňují vnitrostátním 
veřejným orgánům a organizacím, 
podnikům a občanům přístup k platformě 
hlavních služeb za účelem přeshraničních 
transakcí. Je třeba zajistit kvalitu služeb a 
podporu zúčastněným stranám, které se 
přeshraničních transakcí účastní. Budou 
podporovat a stimulovat zavádění 
platforem hlavních služeb.

Or. en

Odůvodnění

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
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same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Pozměňovací návrh 53
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 1 – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jiné infrastruktury digitálních služeb, 
které byly předem vymezeny jako 
způsobilé v souladu s čl. 6 odst. 1:

2. Platformy hlavních služeb, které byly 
předem vymezeny jako způsobilé v 
souladu s čl. 6 odst. 1:

Or. en

Odůvodnění

Z původního znění není jasné, kde vstupují do hry „platformy hlavních služeb“ definované 
v článku 2, neboť platformy hlavních služeb se výslovně objevují jen v písmenu f). Buď jsou 
tedy všechny zde uvedené služby platformami hlavních služeb, nebo tato definice nemá v textu 
odpovídající oddíl.

Pozměňovací návrh 54
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 1 – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jiné infrastruktury digitálních služeb, 
které byly předem vymezeny jako 
způsobilé v souladu s čl. 6 odst. 1:

2. Jiné infrastruktury digitálních služeb, 
které byly předem vymezeny jako 
způsobilé v souladu s čl. 6 odst. 1 a čl. 6 
odst. 3:

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Angelika Niebler

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 1 – bod 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) Přístup k digitálním zdrojům evropského 
dědictví: jedná se o platformu hlavních 
služeb založenou na stávajícím portálu 
Europeana. Platforma poskytne jediný
přístupový bod k obsahu evropského 
kulturního dědictví na úrovni jednotlivých 
položek, soubor specifikací rozhraní pro 
interakci s infrastrukturou (vyhledávání 
dat, jejich stahování), podporu adaptace 
metadat a zpracování nového obsahu a také 
informace o podmínkách opakovaného 
použití obsahu přístupného prostřednictvím 
této infrastruktury.

f) Přístup k digitálním zdrojům evropského 
dědictví: jedná se o platformu hlavních 
služeb založenou na stávajícím portálu 
Europeana. Platforma poskytuje centrální
přístupový bod k obsahu evropského 
kulturního dědictví na úrovni jednotlivých 
položek, soubor specifikací rozhraní pro 
interakci s infrastrukturou (vyhledávání 
dat, jejich stahování), podporu adaptace 
metadat a zpracování nového obsahu a také 
informace o podmínkách opakovaného 
použití obsahu přístupného prostřednictvím 
této infrastruktury.

Or. en

Odůvodnění

Portál Europeana již tento přístup poskytuje. Portál Europeana je se svým interoperabilním 
datovým modelem a normalizací práv, které kopírují digitální knihovny v Severní Americe, v 
Africe a v Koreji, velmi pokrokový. Není ani jediným přístupovým bodem, neboť má 
prostřednictvím API poskytovat přístup bez ohledu na to, kde se uživatel nachází a kdy si 
přeje přístup využít.

Pozměňovací návrh 56
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 1 – bod 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) Infrastruktura služeb bezpečnějšího 
internetu: jedná se o platformu pro 
získávání, provoz a údržbu sdílených 
výpočetních zařízení, databází a 
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softwarových nástrojů pro centra pro 
bezpečnější internet (Safer Internet 
Centres, SIC) v členských státech.
Zahrnuje i operace, jejichž cílem je 
vyřizovat oznámení o obsahu týkajícím se 
sexuálního zneužívání, včetně telefonních 
čísel tísňového volání pro hlášení 
zneužívání, linky pomoci a činnosti pro 
zvyšování informovanosti a spojení s 
policejními orgány a mezinárodními 
organizacemi jako Interpol a případně 
zajištění odstranění tohoto obsahu na 
příslušných internetových stránkách. Tato 
činnost bude podporována společnými 
databázemi a obecnými službami, jako 
jsou:
a) platformy pro školení a rozvoj 
osvědčených postupů pro SIC v členských 
státech;
b) vnitrostátní linky pomoci pro děti, 
rodiče a vychovatele informující o 
nejlepších prostředcích pro používání 
internetu dětmi, které zamezí rizikům
závadných a nelegálních obsahů a 
chování a podpoří interní infrastrukturu;
c) vnitrostátní linky pomoci pro 
oznamování obsahu týkajícího se 
sexuálního zneužívání dětí na internetu;
d) vnitrostátní informační kampaně;
e) nástroje pro zajištění přístupu k obsahu 
a službám vhodným z hlediska věku;
f) software, který umožňuje snadné a 
rychlé oznámení nelegálního obsahu a 
jeho odstranění a také oznamování 
groomingu a šikanování;
g) softwarové systémy, které umožňují 
lepší identifikaci (neoznámeného) obsahu 
sexuálního zneužívání dětí na internetu a 
také technologie na podporu policejního 
vyšetřování, zejména se zřetelem na 
zjišťování dětských obětí, pachatelů a 
komerčního obchodování s tímto 
obsahem.
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Or. en

Odůvodnění

V posledních letech byla centra pro bezpečnější internet (SIC) za svou práci chválena, a proto 
by měla ve své činnosti pokračovat. Původní znění nezajišťovalo dostatečné financování všech 
činností, včetně informačních kampaní, které nyní financuje EU. Bezpečnější internetová 
platforma byla proto přesunuta mezi hlavní stavební prvky, což odráží její význam a zajišťuje 
přednostní financování. Rovněž je třeba zdůraznit, že pro lepší spolupráci s vnitrostátními 
donucovacími orgány by měly být linky tísňového volání a linky pomoci zřizovány na 
vnitrostátní úrovni místo centralizované služby na úrovni EU.

Pozměňovací návrh 57
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 1 – bod 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) Infrastruktura služeb bezpečnějšího 
internetu: jedná se o platformu pro 
získávání, provoz a údržbu sdílených 
výpočetních zařízení, databází a 
softwarových nástrojů pro centra pro 
bezpečnější internet (Safer Internet 
Centres, SIC) v členských státech.
Zahrnuty jsou rovněž podpůrné služby pro 
zpracování hlášení obsahu týkajícího se 
sexuálního zneužívání, jakož i spojení s 
policejními orgány včetně mezinárodních 
organizací, jako je Interpol, a případně 
odstraňování tohoto obsahu příslušnými 
internetovými stránkami. To bude 
podpořeno společnými databázemi.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V posledních letech byla centra pro bezpečnější internet (SIC) za svou práci chválena, a proto 
by měla ve své činnosti pokračovat. Původní znění nezajišťovalo dostatečné financování všech 
činností, včetně informačních kampaní, které nyní financuje EU. Bezpečnější internetová 
platforma byla proto přesunuta mezi hlavní stavební prvky, což odráží její význam a zajišťuje 
přednostní financování. Rovněž je třeba zdůraznit, že pro lepší spolupráci s vnitrostátními 
donucovacími orgány by měly být linky tísňového volání a linky pomoci zřizovány na 
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vnitrostátní úrovni místo centralizované služby na úrovni EU.

Pozměňovací návrh 58
Erik Bánki

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 1 – bod 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) Infrastruktura služeb bezpečnějšího 
internetu: jedná se o platformu pro 
získávání, provoz a údržbu sdílených 
výpočetních zařízení, databází a 
softwarových nástrojů pro centra pro 
bezpečnější internet (Safer Internet 
Centres, SIC) v členských státech.
Zahrnuty jsou rovněž podpůrné služby pro 
zpracování hlášení obsahu týkajícího se 
sexuálního zneužívání, jakož i spojení s 
policejními orgány včetně mezinárodních 
organizací, jako je Interpol, a případně 
odstraňování tohoto obsahu příslušnými 
internetovými stránkami. To bude 
podpořeno společnými databázemi.

g) Infrastruktura služeb bezpečnějšího 
internetu: jedná se o platformu pro 
získávání, provoz a údržbu sdílených 
výpočetních zařízení, databází a 
softwarových nástrojů pro centra pro 
bezpečnější internet (Safer Internet 
Centres, SIC) v členských státech. Centra 
pro bezpečnější internet v členských 
státech jsou hlavními prvky infrastruktury 
služeb bezpečnějšího internetu, v níž mají 
zvláštní význam linky tísňového volání, 
linky pomoci a zvyšování informovanosti.
Osvětová centra a činnost linek pomoci a 
linek tísňového volání SIC proto potřebují 
zaručené každoroční financování ve výši 
nejméně 15 milionů EUR. Zahrnuty jsou 
rovněž podpůrné služby pro zpracování 
hlášení obsahu týkajícího se sexuálního 
zneužívání, jakož i spojení s policejními 
orgány včetně mezinárodních organizací, 
jako je Interpol, a případně odstraňování 
tohoto obsahu příslušnými internetovými 
stránkami. To bude podpořeno společnými 
databázemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Vicky Ford, Erik Bánki

Návrh nařízení
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Příloha – oddíl 1 – bod 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) Infrastruktura služeb bezpečnějšího 
internetu: jedná se o platformu pro 
získávání, provoz a údržbu sdílených 
výpočetních zařízení, databází a 
softwarových nástrojů pro centra pro 
bezpečnější internet (Safer Internet 
Centres, SIC) v členských státech.
Zahrnuty jsou rovněž podpůrné služby pro 
zpracování hlášení obsahu týkajícího se 
sexuálního zneužívání, jakož i spojení s 
policejními orgány včetně mezinárodních 
organizací, jako je Interpol, a případně 
odstraňování tohoto obsahu příslušnými 
internetovými stránkami. To bude 
podpořeno společnými databázemi.

g) Infrastruktura služeb bezpečnějšího 
internetu: jedná se o platformu pro 
získávání, provoz a údržbu sdílených 
výpočetních zařízení, databází a 
softwarových nástrojů pro centra pro 
bezpečnější internet (Safer Internet 
Centres, SIC) v členských státech. Centra 
pro bezpečnější internet v členských 
státech jsou hlavními prvky infrastruktury 
služeb bezpečnějšího internetu, v níž mají 
zvláštní význam linky tísňového volání, 
linky pomoci a zvyšování informovanosti.
Zahrnuty jsou rovněž podpůrné služby pro 
zpracování hlášení obsahu týkajícího se 
sexuálního zneužívání, jakož i spojení s 
policejními orgány včetně mezinárodních 
organizací, jako je Interpol, a případně 
odstraňování tohoto obsahu příslušnými 
internetovými stránkami. To bude 
podpořeno společnými databázemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Claudette Abela Baldacchino

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 1 – bod 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) Infrastruktura služeb bezpečnějšího 
internetu: jedná se o platformu pro 
získávání, provoz a údržbu sdílených 
výpočetních zařízení, databází a 
softwarových nástrojů pro centra pro 
bezpečnější internet (Safer Internet 
Centres, SIC) v členských státech.
Zahrnuty jsou rovněž podpůrné služby pro 
zpracování hlášení obsahu týkajícího se 
sexuálního zneužívání, jakož i spojení s 
policejními orgány včetně mezinárodních 

g) Infrastruktura služeb bezpečnějšího 
internetu: jedná se o platformu pro 
získávání, provoz a údržbu sdílených 
výpočetních zařízení, databází a 
softwarových nástrojů pro centra pro 
bezpečnější internet (Safer Internet 
Centres, SIC) v členských státech. Centra 
pro bezpečnější internet v členských 
státech jsou základními prvky 
infrastruktury služeb bezpečnějšího 
internetu. Centra pro bezpečnější internet 
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organizací, jako je Interpol, a případně 
odstraňování tohoto obsahu příslušnými 
internetovými stránkami. To bude 
podpořeno společnými databázemi.

zaručují přidanou hodnotu pouze jako 
součást hlavních služeb Unie. Zahrnuty 
jsou rovněž podpůrné služby pro 
zpracování hlášení obsahu týkajícího se 
sexuálního zneužívání, jakož i spojení s 
policejními orgány včetně mezinárodních 
organizací, jako je Interpol, a případně 
odstraňování tohoto obsahu příslušnými 
internetovými stránkami. To bude 
podpořeno společnými databázemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Rolandas Paksas

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 1 – bod 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) Infrastruktura služeb bezpečnějšího 
internetu: jedná se o platformu pro 
získávání, provoz a údržbu sdílených 
výpočetních zařízení, databází a 
softwarových nástrojů pro centra pro 
bezpečnější internet (Safer Internet 
Centres, SIC) v členských státech.
Zahrnuty jsou rovněž podpůrné služby pro 
zpracování hlášení obsahu týkajícího se 
sexuálního zneužívání, jakož i spojení s 
policejními orgány včetně mezinárodních 
organizací, jako je Interpol, a případně 
odstraňování tohoto obsahu příslušnými 
internetovými stránkami. To bude 
podpořeno společnými databázemi.

g) Infrastruktura služeb bezpečnějšího 
internetu: jedná se o platformu pro 
získávání, provoz a údržbu sdílených 
výpočetních zařízení, databází a 
softwarových nástrojů pro centra pro 
bezpečnější internet (Safer Internet 
Centres, SIC), včetně osvětových center,
linek pomoci a linek tísňového volání v 
členských státech. Zahrnuty jsou rovněž 
podpůrné služby pro zpracování hlášení 
obsahu týkajícího se sexuálního 
zneužívání, jakož i spojení s policejními 
orgány včetně mezinárodních organizací, 
jako je Interpol, a případně odstraňování 
tohoto obsahu příslušnými internetovými 
stránkami. To bude podpořeno společnými 
databázemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Angelika Niebler
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Návrh nařízení
Příloha – oddíl 1 – bod 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) Infrastruktura služeb bezpečnějšího 
internetu: jedná se o platformu pro 
získávání, provoz a údržbu sdílených 
výpočetních zařízení, databází a 
softwarových nástrojů pro centra pro 
bezpečnější internet (Safer Internet 
Centres, SIC) v členských státech.
Zahrnuty jsou rovněž podpůrné služby pro 
zpracování hlášení obsahu týkajícího se 
sexuálního zneužívání, jakož i spojení s 
policejními orgány včetně mezinárodních 
organizací, jako je Interpol, a případně 
odstraňování tohoto obsahu příslušnými 
internetovými stránkami. To bude 
podpořeno společnými databázemi.

g) Infrastruktura služeb bezpečnějšího 
internetu: jedná se o platformu pro 
získávání, provoz a údržbu sdílených 
výpočetních zařízení, databází a 
softwarových nástrojů pro centra pro 
bezpečnější internet (Safer Internet 
Centres, SIC) v členských státech.
Zahrnuty jsou rovněž podpůrné služby a 
vnitrostátní linky pomoci pro zpracování 
hlášení obsahu týkajícího se sexuálního 
zneužívání, jakož i spojení s policejními 
orgány včetně mezinárodních organizací, 
jako je Interpol, a případně odstraňování 
tohoto obsahu příslušnými internetovými 
stránkami. To bude podpořeno společnými 
databázemi.

Or. en

Odůvodnění

Síť vnitrostátních linek pomoci, která existuje od roku 1999, osvědčila svou hodnotu, a její 
činnost by tedy měla pokračovat.

Pozměňovací návrh 63
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 1 – bod 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) Zavádění infrastruktur v oblasti 
veřejné dopravy umožňující využití 
bezpečných a interoperabilních mobilních 
proximitních služeb: zavádění 
infrastruktur v oblasti veřejné dopravy 
umožňující využití bezpečných a 
interoperabilních mobilních proximitních 
služeb umožní občanům, podnikům a 
organizacím přístup k řadě inovativních 
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služeb mobility v rámci Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 1 – bod 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) Elektronické registry a/nebo 
specializované vnitrostátní systémy IT, 
jejichž budování a vzájemné propojování 
je na evropské úrovni povinné za 
podmínek uvedených v řadě nařízení, 
směrnic a rozhodnutí.

Or. ro

Pozměňovací návrh 65
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 1 – bod 2 – písm. h b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hb) Evropská platforma pro přístup ke 
zdrojům vzdělávání. Cílem je využívat 
výhody IKT v oblasti vzdělávání 
prostřednictvím celoevropského přístupu 
ke vzdělávacímu materiálu. Nákladově 
efektivní přístup ke vzdělávacímu 
materiálu a lepší kvalita tohoto materiálu 
prostřednictvím vzájemného hodnocení by 
posílily evropskou soudržnost tím, že by 
umožnily kontakty, spolupráci a rozpravy 
mezi studenty a v akademickém světě.
Tato platforma by sloužila jako základ pro 
spolupráci mezi vzdělávacími institucemi 
a umožňovala by zavádění dalších 
programů EU, jako je např. „Erasmus 
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pro všechny“. Zlepšila by přístup ke 
vzdělání a posílila by postavení Unie v 
celosvětovém akademickém prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 1 – bod 2 – písm. h b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hb) Interoperabilní přeshraniční on-line 
služby elektronické veřejné správy:

Or. ro

Pozměňovací návrh 67
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – bod 2 – návětí – odst. 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li to možné, je třeba využívat 
potenciální synergie mezi zaváděním 
širokopásmových sítí a jiných sítí 
veřejných služeb (energetika, doprava, 
voda, kanalizace atd.), zejména těch, které 
se týkají inteligentní distribuce elektřiny.

Or. en

Odůvodnění

Zatímco dva výše uvedené body spočívají v konkrétních krocích, bod číslo tři je spíše 
předpokladem nebo cílem, a neměl by tak být systematicky součástí výpočtu.
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Pozměňovací návrh 68
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – bod 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pomoc při zmenšování digitální 
propasti.

Or. ro

Pozměňovací návrh 69
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny projekty finančně podporované 
podle tohoto nařízení musí významně 
přispívat k dosažení cílů Digitální agendy 
pro Evropu.

Všechny projekty finančně podporované 
podle tohoto nařízení musí významně 
přispívat k dosažení připojení o rychlosti 
100 Mb/s a 1 Gb/s a vyšší, tam, kde je to 
možné.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny projekty finančně podporované 
podle tohoto nařízení musí významně 
přispívat k dosažení cílů Digitální agendy 
pro Evropu.

Všechny projekty finančně podporované 
podle tohoto oddílu musí významně 
přispívat k dosažení cílů Digitální agendy 
pro Evropu.

Or. en
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Odůvodnění

Buď se tato pasáž vztahuje konkrétně k oddílu týkajícímu se širokopásmového připojení, nebo 
by měla být umístěna na začátku přílohy. Vzhledem k tomu, že ne všechny infrastruktury 
digitálních služeb mají přímý vztah k cílům digitální agendy, mělo by být jasně řečeno, že 
tento požadavek se vztahuje pouze k oddílu týkajícímu se širokopásmového připojení.

Pozměňovací návrh 71
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – bod 2 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Akce financované přímo Unií musí: a) Akce financované přímo Unií musí     
mít vysoký potenciál pro replikovatelnost, 
takže umožní dosažení širšího dopadu na 
trh díky svému demonstračnímu účinku.
Akce dále musí:

Or. en

Odůvodnění

Všechny projekty by měly mít vysoký potenciál pro replikovatelnost. U projektů, které 
vyžadují konkrétní řešení, jež fungují pouze za určitých podmínek, ale projekty mohou být 
případně prováděny v širším měřítku, by neměly být používány finanční prostředky z 
veřejných zdrojů. Týká se to i čl. 6 odst. 5 písm. f), kde je replikovatelnost kumulativním, 
nikoli alternativním prvkem.

Pozměňovací návrh 72
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – bod 2 – písm. a – pododstavec a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) být založena na nejmodernější 
technologii, drátové či bezdrátové, schopné 
poskytovat výrazně vysokorychlostní 
širokopásmové služby, a tudíž schopné 
uspokojit poptávku po aplikacích, které 

a) být založena na nejmodernější 
technologii, drátové či bezdrátové, schopné 
poskytovat výrazně vysokorychlostní 
širokopásmové služby o rychlosti nejméně 
100 Mb/s, a tudíž schopné uspokojit 
poptávku po aplikacích, které vyžadují 
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vyžadují velkou šířku pásma, nebo velkou šířku pásma, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – bod 2 – písm. a – pododstavec c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) mít vysoký potenciál pro 
replikovatelnost, takže umožní dosažení 
širšího dopadu na trh díky svému 
demonstračnímu účinku.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Všechny projekty by měly mít vysoký potenciál pro replikovatelnost. U projektů, které 
vyžadují konkrétní řešení, jež fungují pouze za určitých podmínek, ale projekty mohou být 
případně prováděny v širším měřítku, by neměly být používány finanční prostředky z 
veřejných zdrojů. Týká se to i čl. 6 odst. 5 písm. f), kde je replikovatelnost kumulativním, 
nikoli alternativním prvkem.

Pozměňovací návrh 74
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – bod 2 – písm. a – pododstavec c a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) být v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména s právními předpisy v 
oblasti hospodářské soutěže, a s 
povinností zajistit přístup. K financování z 
veřejných prostředků by měly být 
způsobilé pouze sítě otevřené hospodářské 
soutěži, jak je stanoveno v nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 75
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – bod 2 – písm. a – pododstavec c b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) podporovat otevřený charakter 
internetu zajištěním, aby bylo zakázáno 
blokování zákonných služeb v oblasti 
telekomunikačních sítí financovaných
pomocí tohoto nařízení, ale zároveň 
umožnit přiměřené řízení internetového 
provozu v době přetížení sítí ve špičce a 
dodržovat minimální požadavky na kvalitu 
služeb podle čl. 22 odst. 3 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o 
univerzální službě a právech uživatelů 
týkajících se sítí a služeb elektronických 
komunikací (směrnice o univerzální 
službě).

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – bod 2 – písm. a – pododstavec c b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) podporovat otevřený charakter 
internetu zajištěním toho, aby bylo 
zakázáno blokování služeb v oblasti 
telekomunikačních sítí financovaných 
pomocí tohoto nařízení, ale zároveň 
umožnit přiměřené řízení internetového 
provozu v době přetížení sítí ve špičce a 
dodržovat minimální požadavky na kvalitu 
služeb podle čl. 22 odst. 3 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
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2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o 
univerzální službě a právech uživatelů 
týkajících se sítí a služeb elektronických 
komunikací (směrnice o univerzální 
službě).

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Akce financované z dodatečných 
účelově vyčleněných příspěvků 
poskytnutých v souladu s čl. 15 odst. 2 
nařízení (EU) č. xxxx/2012 [nařízení o 
nástroji pro propojení Evropy] přinesou na 
trh významné nové prvky, pokud jde o 
dostupnost, rychlost a kapacitu 
širokopásmových služeb. Projekty 
zajišťující přenos dat rychlostí nižší než 30
Mb/s by měly v průběhu času zajistit 
zvýšení rychlosti alespoň na 30 Mb/s.

b) Akce financované z dodatečných 
účelově vyčleněných příspěvků 
poskytnutých v souladu s čl. 15 odst. 2 
nařízení (EU) č. xxxx/2012 [nařízení o 
nástroji pro propojení Evropy] přinesou na 
trh významné nové prvky, pokud jde o 
dostupnost, rychlost a kapacitu 
širokopásmových služeb. Projekty 
zajišťující přenos dat rychlostí nižší než 
100 Mb/s by měly v průběhu času zajistit 
zvýšení rychlosti alespoň na 100 Mb/s.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Jürgen Creutzmann

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Akce financované z dodatečných 
účelově vyčleněných příspěvků 
poskytnutých v souladu s čl. 15 odst. 2 
nařízení (EU) č. xxxx/2012 [nařízení o 
nástroji pro propojení Evropy] přinesou na 
trh významné nové prvky, pokud jde o 

b) Akce financované z dodatečných 
účelově vyčleněných příspěvků 
poskytnutých v souladu s čl. 15 odst. 2 
nařízení (EU) č. xxxx/2012 [nařízení o 
nástroji pro propojení Evropy] přinesou na 
trh významné nové prvky, pokud jde o 
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dostupnost, rychlost a kapacitu 
širokopásmových služeb. Projekty 
zajišťující přenos dat rychlostí nižší než 
30 Mb/s by měly v průběhu času zajistit
zvýšení rychlosti alespoň na 30 Mb/s.

dostupnost, rychlost a kapacitu 
širokopásmových služeb. Projekty zajistí v 
průběhu času zvýšení rychlosti na úroveň 
cílů Digitální agendy.

Or. en

Odůvodnění

Referenčním bodem by měly být cíle Digitální agendy.

Pozměňovací návrh 79
Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oddíl 3. Horizontální akce Oddíl 3. Akce na podporu programů
Zavedení transevropských 
telekomunikačních sítí, které pomůže 
odstranit problematická místa na 
jednotném digitálním trhu, je doprovázeno 
studiemi a akcemi na podporu programu.
Tyto akce mohou zahrnovat:

Zavedení transevropských digitálních sítí, 
které pomůže odstranit problematická 
místa na jednotném digitálním trhu, je 
doprovázeno akcemi na podporu programu.
Tyto akce mohou zahrnovat:

Or. en


