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

Návrh nariadenia
Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

o usmerneniach pre transeurópske 
telekomunikačné siete, ktorým sa zrušuje 
rozhodnutie č. 1336/97/ES 

o usmerneniach pre transeurópske 
digitálne siete, ktorým sa zrušuje 
rozhodnutie č. 1336/97/ES 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Telekomunikačné siete a služby sa v 
čoraz väčšej miere stávajú infraštruktúrami 
založenými na internete s úzko 
prepojenými širokopásmovými sieťami a 
digitálnymi službami. Internet sa stáva 
dominantnou platformou pre komunikácie, 
služby a podnikanie. Preto je pre 
ekonomický rast a jednotný trh nevyhnutná 
transeurópska dostupnosť rýchleho 
pripojenia na internet a digitálnych služieb 
vo verejnom záujme.

(1) Digitálne siete a služby sa v čoraz 
väčšej miere stávajú infraštruktúrami 
založenými na internete s úzko 
prepojenými širokopásmovými sieťami a 
digitálnymi službami. Internet sa stáva 
dominantnou platformou pre komunikácie, 
služby, vzdelávanie, účasť na 
spoločenskom a politickom živote
a podnikanie. Preto je pre ekonomický a 
sociálny rast, konkurencieschopnosť, 
sociálne začleňovanie a jednotný trh 
nevyhnutná transeurópska dostupnosť
rozšíreného, rýchleho, bezpečného
rýchleho pripojenia na internet a 
digitálnych služieb vo verejnom záujme.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 3
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Telekomunikačné siete a služby sa v 
čoraz väčšej miere stávajú infraštruktúrami 
založenými na internete s úzko 
prepojenými širokopásmovými sieťami a 
digitálnymi službami. Internet sa stáva 
dominantnou platformou pre komunikácie, 
služby a podnikanie. Preto je pre 
ekonomický rast a jednotný trh nevyhnutná 
transeurópska dostupnosť rýchleho 
pripojenia na internet a digitálnych služieb 
vo verejnom záujme.

(1) Digitálne siete a služby sa v čoraz 
väčšej miere stávajú infraštruktúrami 
založenými na internete s úzko 
prepojenými širokopásmovými sieťami a 
digitálnymi službami. Internet sa stáva 
dominantnou platformou pre komunikácie, 
služby a podnikanie. Preto je pre 
ekonomický rast a jednotný trh nevyhnutná 
transeurópska dostupnosť rýchleho 
pripojenia na internet a digitálnych služieb 
vo verejnom záujme.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Rozvoj širokopásmových 
a vysokorýchlostných širokopásmových 
sietí a digitálnych služieb posilní potrebu 
európskych technických noriem. Ak má 
Únia zohrávať zásadnú úlohu 
v telekomunikačnom odvetví, sú nutné 
programy EÚ v oblasti výskumu a vývoja 
a zvýšené monitorovanie normalizačných 
postupov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Rolandas Paksas
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Rozsiahle pilotné projekty medzi 
členskými štátmi spolufinancované 
programom pre konkurencieschopnosť a 
inovácie, napr. PEPPOL, STORK, epSOS, 
eCODEX alebo SPOCS, potvrdili 
dôležitosť kľúčových cezhraničných 
digitálnych služieb na vnútornom trhu 
založených na spoločných stavebných 
blokoch. Tieto projekty už dosiahli alebo v 
blízkej budúcnosti dosiahnu úroveň zrelosti 
potrebnú na ich zavedenie do praxe. 
Existujúce projekty spoločného záujmu už 
preukázali jednoznačnú pridanú hodnotu 
akcie na európskej úrovni, uveďme napr. 
činnosť v oblasti kultúrneho dedičstva 
(Europeana), ochranu dieťaťa (Bezpečnejší 
internet), sociálne zabezpečenie (EESSI), 
zatiaľ čo ďalšie projekty, napr. v oblasti 
ochrany spotrebiteľa (riešenie sporov 
online, RSO), boli navrhnuté.

(5) Rozsiahle pilotné projekty medzi 
členskými štátmi spolufinancované 
programom pre konkurencieschopnosť a 
inovácie, napr. PEPPOL, STORK, epSOS, 
eCODEX alebo SPOCS, potvrdili 
dôležitosť kľúčových cezhraničných 
digitálnych služieb na vnútornom trhu 
založených na spoločných stavebných 
blokoch. Tieto projekty už dosiahli alebo v 
blízkej budúcnosti dosiahnu úroveň zrelosti 
potrebnú na ich zavedenie do praxe. 
Existujúce projekty spoločného záujmu už 
preukázali jednoznačnú pridanú hodnotu 
akcie na európskej úrovni, uveďme napr. 
činnosť v oblasti kultúrneho dedičstva 
(Europeana), ochranu dieťaťa (Bezpečnejší
internet, vrátane programu Lepší internet 
pre deti), sociálne zabezpečenie (EESSI), 
zatiaľ čo ďalšie projekty, napr. v oblasti 
ochrany spotrebiteľa (riešenie sporov 
online, RSO), boli navrhnuté.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Erik Bánki

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Kvôli tomu, ako významnú uznávanú 
úlohu zohráva pri ochrane a posilňovaní 
detí by sa aj po roku 2014 malo zaručiť 
fungovanie programu Bezpečnejší 
internet (budúceho programu Lepší 
internet pre deti) – s informačnými 
uzlami, poradnými linkami a horúcimi 
linkami.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Rolandas Paksas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Financovanie programu Bezpečnejší 
internet, vrátane Centier pre bezpečnejší 
internet (s informačnými uzlami, 
poradnými linkami a horúcimi linkami)
v členských štátoch a program Lepší 
internet pre deti je nutné zachovať.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o infraštruktúry digitálnych 
služieb, stavebné bloky sú uprednostnené 
pred inými infraštruktúrami digitálnych 
služieb, keďže predstavujú základnú 
podmienku infraštruktúry digitálnych 
služieb. Infraštruktúry digitálnych služieb 
by mali byť okrem iného európskou 
pridanou hodnotou a mali by spĺňať 
preukázané potreby. Mali by dosiahnuť 
dostatočnú úroveň zrelosti na zavedenie do 
praxe preukázanú najmä úspešnými 
pilotnými projektmi, a to po technickej 
i prevádzkovej stránke. Mali by vychádzať 
z konkrétnych plánov udržateľnosti 
v snahe zabezpečiť dlhodobú prevádzku 
základných platforiem služieb aj bez 

Pokiaľ ide o infraštruktúry digitálnych 
služieb, stavebné bloky a digitálne 
infraštruktúry s prvkami, ktoré môžu 
využívať poskytovatelia iných služieb, sú 
uprednostnené pred inými infraštruktúrami 
digitálnych služieb, keďže predstavujú
základ, z ktorého môžu tieto iné 
infraštruktúry vychádzať. Infraštruktúry 
digitálnych služieb by mali byť okrem 
iného európskou pridanou hodnotou a mali 
by spĺňať preukázané potreby. Mali by 
dosiahnuť dostatočnú úroveň zrelosti na 
zavedenie do praxe preukázanú najmä 
úspešnými pilotnými projektmi, a to po 
technickej i prevádzkovej stránke. Mali by 
vychádzať z konkrétnych plánov 
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nástroja CEF. Takže finančná pomoc podľa 
tohto nariadenia by sa mala, kedykoľvek to 
bude možné, postupne znižovať na nulu 
a mali by sa mobilizovať snahy o 
financovanie zo zdrojov iných ako 
z nástroja CEF.

udržateľnosti v snahe zabezpečiť dlhodobú 
prevádzku základných platforiem služieb aj 
bez nástroja CEF. Takže finančná pomoc 
podľa tohto nariadenia by sa mala, 
kedykoľvek to bude možné, postupne 
znižovať na nulu a mali by sa mobilizovať 
snahy o financovanie zo zdrojov iných ako 
z nástroja CEF.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 9
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Infraštruktúry digitálnych služieb, 
ktoré sú potrebné na splnenie právnych 
záväzkov v rámci právnych predpisov EÚ 
a/alebo na vývoj a poskytovanie 
stavebných blokov, s možným veľkým 
vplyvom na rozvoj celoeurópskych 
verejných služieb, by mali byť pri 
financovaní uprednostnené v záujme 
podpory viacnásobných infraštruktúr 
digitálnych služieb a postupného 
vybudovania európskeho ekosystému 
interoperability v priebehu času. 
Právnymi záväzkami sú v tomto kontexte

vypúšťa sa
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špecifické ustanovenia vyžadujúce buď 
vybudovanie, alebo používanie 
infraštruktúr digitálnych služieb, alebo 
vyžadujúce výsledky, ktoré možno 
dosiahnuť jedine prostredníctvom 
európskych infraštruktúr digitálnych 
služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V Digitálnej agende pre Európu sa 
zdôrazňuje, že do roku 2020 by všetci 
Európania mali disponovať prístupom k 
rýchlostiam pripojenia na internet 
presahujúcim úroveň 30 Mb/s a najmenej 
50 % európskych domácností by malo mať 
zmluvu na pripojenie na internet s 
rýchlosťou nad 100 Mb/s.

(11) V Digitálnej agende pre Európu sa 
zdôrazňuje, že do roku 2020 by všetci 
Európania mali disponovať prístupom k 
rýchlostiam pripojenia na internet 
presahujúcim úroveň 30 Mb/s a najmenej 
50 % európskych domácností by malo mať 
zmluvu na pripojenie na internet s 
rýchlosťou nad 100 Mb/s. Kvôli rýchlemu 
vývoju technológií vedúcich k čoraz 
rýchlejšiemu internetovému pripojeniu je 
dnes vhodné, aby všetky domácnosti Únie 
smerovali k internetovým pripojeniam 
s rýchlosťami nad 100 Mb/s, pričom 50 % 
domácností by malo mať prístup k 1 Gb/s.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Európsky trh s takmer 500 miliónmi 
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ľudí pripojenými k vysokorýchlostnému 
širokopásmovému pripojeniu by výrazne 
podporil rozvoj vnútorného trhu, vytvoril 
celosvetovo jedinečnú kritickú masu 
používateľov vystavujúcu všetky regióny 
novým možnostiam a poskytujúcu 
každému používateľovi vyššiu hodnotu, 
ako aj poskytol Únii schopnosť byť 
vedúcou znalostnou ekonomikou sveta. 
Rýchle zavádzanie vysokorýchlostných 
širokopásmových sietí je kľúčové pre 
rozvoj európskej produktivity a pre vznik 
nových a malých podnikov, ktoré môžu 
byť lídrami v rozličných odvetviach, 
napríklad v odvetviach zdravotnej 
starostlivosti, výroby a služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Kombinácia nových možností 
v oblasti infraštruktúry a nových, 
inovatívnych a interoperabilných služieb 
by mala rozhýbať virtuálny kruh 
podnecovaním zvýšeného dopytu po 
vysokorýchlostnom širokopásmovom 
pripojení, na ktorý by z komerčného 
hľadiska bolo vhodné reagovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 11b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11b) Zatiaľ čo rozšírenie pripojení cez 
optické vlákna a ultravysokorýchlostných 
širokopásmových pripojení zostáva v Únii 
neuspokojivé, iné hospodárstva sveta 
preberajú celosvetové vedúce postavenie 
tým, že ponúkajú výrazne vyššiu kapacitu 
a rýchlosti 1 Gb/s a vyššie. Investície do 
optických vlákien, a to v domácnostiach aj 
v rámci pasívnej infraštruktúry 
distribučnej siete, sú kľúčové, ak má byť 
Únia domovom inovácií, znalostí a 
služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11c) Ciele pre rok 2020 by sa mali 
prehodnotiť, pričom cieľom by malo byť, 
aby Únia mala najrýchlejšie 
širokopásmové rýchlosti na svete a aby sa 
zaistilo, že do roku 2020 budú mať všetci 
občania Únie prístup k pripojeniu 
s rýchlosťou 100 Mb/s a 50 % domácností 
Únie bude mať prístup k rýchlosti 
prinajmenšom 1Gb/s.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Verejné finančné prostriedky na 
širokopásmové pripojenie by sa mali 
vynakladať len na infraštruktúry otvorené 
voči konkurencii. Len siete otvorené voči 
konkurencii prostredníctvom povereného 
prístupu tretej strany môžu spotrebiteľom 
a podnikom priniesť dostupné 
konkurencieschopné služby a inovácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13b) Zaistenie toho, aby spotrebitelia 
mohli poľahky pristupovať k obsahu, 
službám a aplikáciám podľa svojho 
výberu a šíriť ich, a to prostredníctvom 
jediného internetového predplatného, je 
pre dokončenie jednotného digitálneho 
trhu Únie životne dôležité. V tomto 
kontexte zistenia orgánu BEREC z mája 
2012 ukazujú, že prinajmenšom 20 % 
používateľov mobilného internetu 
v Európe zažíva nejakú formu 
obmedzenia svojej možnosti prístupu 
k službám typu VoIP. Hoci sa očakáva, že 
konkurencia zavedie medzi príslušné 
subjekty disciplínu, pokrok môže byť 
veľmi pomalý a pre telekomunikačné siete 
financované z verejných prostriedkov, na 
ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by 
preto mal platiť zákaz blokovania 
legálnych služieb.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 17
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13b) Zaistenie toho, aby spotrebitelia 
mohli poľahky pristupovať k obsahu, 
službám a aplikáciám podľa svojho 
výberu a šíriť ich, a to prostredníctvom 
jediného internetového predplatného, je 
pre dokončenie jednotného digitálneho 
trhu Únie životne dôležité. V tomto 
kontexte zistenia orgánu BEREC z mája 
2012 ukazujú, že prinajmenšom 20 % 
používateľov mobilného internetu 
v Európe zažíva nejakú formu 
obmedzenia svojej možnosti prístupu 
k službám typu VoIP. Hoci sa očakáva, že 
konkurencia zavedie medzi príslušné 
subjekty disciplínu, pokrok môže byť 
veľmi pomalý a pre telekomunikačné siete 
financované z verejných prostriedkov, na 
ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by 
preto mal platiť zákaz blokovania 
legálnych služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Finančná pomoc projektom 
spoločného záujmu by mala dopĺňať 
horizontálne akcie vrátane technickej 
pomoci, opatrení a koordinácie na 
povzbudenie dopytu, v ktorých by mala 

(19) Finančná pomoc projektom 
spoločného záujmu by mala dopĺňať akcie 
programovej podpory vrátane technickej 
pomoci, opatrení a koordinácie na 
povzbudenie dopytu, v ktorých by mala 
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byť prítomná snaha o maximalizáciu 
vplyvu intervencie zo strany EÚ.

byť prítomná snaha o maximalizáciu 
vplyvu intervencie zo strany EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Je potrebné získavať informácie 
a štatistické údaje o verejných dielach, 
ktoré sa, čiastočne alebo úplne, 
pravdepodobne použijú na nainštalovanie 
sietí novej generácie, a vytvoriť databázu 
na monitorovanie týchto diel a vytvorenie 
európskeho registra telekomunikačných 
sietí, v prípade potreby doplnenú 
o podobné informácie o energetických 
a dopravných sieťach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisii by mala pomáhať skupina 
odborníkov zložená zo zástupcov 
členských štátov, od ktorej sa budú žiadať 
konzultácie a ktorej úlohou je prispievať 
okrem iného k monitorovaniu vykonávania 
týchto usmernení, k plánovaniu, 
hodnoteniu a k riešeniu problémov 
vzniknutých pri ich vykonávaní,

Komisii by mala pomáhať skupina 
odborníkov zložená zo zástupcov všetkých
členských štátov, od ktorej sa budú žiadať 
konzultácie a ktorej úlohou je prispievať 
okrem iného k monitorovaniu vykonávania 
týchto usmernení, k plánovaniu, 
hodnoteniu a k riešeniu problémov 
vzniknutých pri ich vykonávaní,

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 21
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa stanovujú 
usmernenia pre včasné zavádzanie a 
interoperabilitu projektov spoločného 
záujmu v oblasti transeurópskych 
telekomunikačných sietí.

1. Týmto nariadením sa stanovujú 
usmernenia pre včasné zavádzanie a 
interoperabilitu projektov spoločného 
záujmu v oblasti transeurópskych 
digitálnych sietí.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Telekomunikačné siete“ znamenajú 
širokopásmové siete a infraštruktúry 
digitálnych služieb.

„Digitálne siete“ znamenajú 
širokopásmové siete a infraštruktúry 
digitálnych služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) „Širokopásmové siete“ znamenajú 
drôtové a bezdrôtové prístupové siete, 
pomocnú infraštruktúru a základné siete 
schopné ponúkať prepojiteľnosť 

f) „Širokopásmové siete“ znamenajú 
drôtové, bezdrôtové a satelitné prístupové 
siete, pomocnú infraštruktúru a základné 
siete schopné ponúkať prepojiteľnosť 
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charakterizovanú veľmi vysokými 
rýchlosťami, čím prispievajú k cieľom 
Digitálnej agendy pre Európu týkajúcim sa 
širokopásmového pripojenia.

charakterizovanú veľmi vysokými 
rýchlosťami, čím prispievajú k cieľom 
Digitálnej agendy pre Európu týkajúcim sa 
širokopásmového pripojenia.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme technologickej neutrality by sa mali uviesť všetky možné druhy technológií. Satelitné 
služby by za osobitných podmienok mohli taktiež zohrávať určitú úlohu.

Pozmeňujúci návrh 24
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) „Širokopásmové siete“ znamenajú 
drôtové a bezdrôtové prístupové siete, 
pomocnú infraštruktúru a základné siete 
schopné ponúkať prepojiteľnosť 
charakterizovanú veľmi vysokými 
rýchlosťami, čím prispievajú k cieľom 
Digitálnej agendy pre Európu týkajúcim 
sa širokopásmového pripojenia.

f) „Širokopásmové siete“ znamenajú 
drôtové a bezdrôtové prístupové siete, 
pomocnú infraštruktúru a základné siete 
schopné ponúkať prepojiteľnosť 
charakterizovanú veľmi vysokými 
rýchlosťami, čím prispievajú k cieľom na 
úrovni 100 Mb/s, prípadne 1 Gb/s a viac.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) hospodársky rast a podpora dobudovania 
jednotného digitálneho trhu na podporu 
konkurencieschopnosti európskeho 
hospodárstva vrátane malých a stredných 
podnikov (MSP);

a) hospodársky rast a podpora dobudovania 
a hladkého fungovania jednotného 
digitálneho trhu na podporu 
konkurencieschopnosti európskeho 
hospodárstva vrátane malých a stredných 
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podnikov (MSP);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) skvalitnenie každodenného života 
občanov, podnikov a verejných správ 
prostredníctvom podpory prepojenia a 
interoperability štátnych, regionálnych 
a miestnych telekomunikačných sietí, ako 
aj prístupu k takýmto sieťam.

b) skvalitnenie každodenného života 
občanov, podnikov a verejných správ na 
každej úrovni prostredníctvom podpory
širokopásmových sietí, prepojenia a 
interoperability štátnych, regionálnych 
a miestnych telekomunikačných sietí, ako 
aj otvoreného a nediskriminačného
prístupu k takýmto sieťam a digitálnemu 
začleňovaniu, pričom je nutné pamätať 
na to, že pripojenia musia zahŕňať 
a obsluhovať aj redšie osídlené a menej 
rozvinuté regióny. V záujme dokončenia 
jednotného digitálneho trhu sa zaisťuje 
užšia spolupráca a koordinácia činností 
v rámci programu nástroja Spájame 
Európu s vnútroštátnymi a regionálnymi 
krokmi v oblasti širokopásmového 
pripojenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) plnenie právnych záväzkov podľa 
práva EÚ a/alebo rozvoj či poskytovanie 
stavebných blokov, s potenciálne veľkým
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vplyvom na rozvoj paneurópskych 
verejných služieb, aby sa podporovali 
infraštruktúry s viacerými digitálnymi 
službami a časom vybudoval európsky 
ekosystém interoperability.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 28
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Projekty spoločného záujmu môžu zahŕňať 
celý svoj cyklus vrátane štúdií 
realizovateľnosti, realizácie, priebežného 
fungovania, koordinácie a vyhodnotenia.

Projekty spoločného záujmu môžu zahŕňať 
celý svoj cyklus vrátane štúdií 
realizovateľnosti, realizácie, priebežného 
fungovania a rozvoja, koordinácie a 
vyhodnotenia.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 29
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Projekty spoločného záujmu môžu byť 
podporované prostredníctvom 
horizontálnych akcií.

3. Projekty spoločného záujmu sú v čo 
najväčšej možnej miere podporované 
prostredníctvom horizontálnych akcií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
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Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Projekty spoločného záujmu môžu byť 
podporované prostredníctvom 
horizontálnych akcií.

3. Projekty spoločného záujmu môžu byť 
podporované prostredníctvom akcií 
programovej podpory.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) Akcie prispievajúce k projektom 
spoločného záujmu v oblasti infraštruktúr 
digitálnych služieb môžu byť podporené 
prostredníctvom:

a) Akcie prispievajúce k projektom 
spoločného záujmu v oblasti infraštruktúr 
digitálnych služieb môžu byť podporené 
prostredníctvom:

a) obstarávania a/alebo - obstarávania. 

b) grantov.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 32
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Finančné prostriedky sa prideľujú so 
zreteľom na konkrétne potreby 
prijímateľov, a to najmä vyvažovaním 
rozdelenia na dotácie a inovatívne 
finančné nástroje.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 33
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) Horizontálne akcie sú podporované: c) Akcie programovej podpory sú 
podporované:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) Horizontálne akcie sú podporované: c) Horizontálne akcie sú podporované:
a) obstarávaním a/alebo - obstarávaním.

b) grantmi.

Or. ro

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

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Stavebné bloky nevyhnutné pre vývoj, 
zavádzanie a prevádzku ďalších 
infraštruktúr digitálnych služieb 
a disponujúce preukázateľnými 
vyhliadkami na to, že budú použité pri 
vývoji, zavádzaní a prevádzke ďalších 
infraštruktúr digitálnych služieb, 

2. Stavebné bloky a vyspelé infraštruktúry 
digitálnych služieb obsahujúce technické 
modely (napríklad model 
interoparabilných údajov, štandard pre 
prístupové práva alebo sieťový model 
spájajúci všetky členské štáty) disponujúce 
preukázateľnými vyhliadkami na to, že 
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vymenované v prílohe, majú pri 
financovaní absolútnu prednosť. 

budú použité pri vývoji, zavádzaní a 
prevádzke ďalších infraštruktúr digitálnych 
služieb, vymenované v prílohe, majú pri 
financovaní absolútnu prednosť. 

Or. en

Odôvodnenie

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.

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

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Druhé v poradí sú infraštruktúry 
digitálnych služieb na podporu 
špecifických ustanovení právnych 
predpisov EÚ a založené na existujúcich 
stavebných blokoch. 

3. Prioritu majú aj iné infraštruktúry 
digitálnych služieb uvedené v prílohe 
(oddiel 1.2).

Or. en

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

Návrh nariadenia
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Článok 6 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Keďže základná platforma služieb je 
nutnou podmienkou vytvorenia 
infraštruktúry digitálnych služieb, má 
podpora základných platforiem služieb 
a ich spoločných stavebných blokov 
prednosť pred generickými službami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Prihliadajúc na ciele stanovené v článku 
3 a na rozpočet k dispozícii, v pracovných 
programoch je možné vymedziť ďalšie 
kritériá oprávnenosti a prednosti pri 
financovaní v oblasti infraštruktúr 
digitálnych služieb.

4. Prihliadajúc na ciele stanovené v článku 
3 a na rozpočet k dispozícii, v pracovných 
programoch, ako sú vymedzené 
v nariadení (EÚ) č. .../..., ktorým sa 
zavádza nástroj Spájame Európu (ďalej 
len „pracovné programy“), je možné 
vymedziť ďalšie kritériá oprávnenosti 
a prednosti pri financovaní v oblasti 
infraštruktúr digitálnych služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Prihliadajúc na ciele stanovené v článku 
3 a na rozpočet k dispozícii, v pracovných 
programoch je možné vymedziť ďalšie 

4. Prihliadajúc na ciele stanovené v článku 
3 a v prílohe k tomuto nariadeniu a na 
rozpočet k dispozícii, v pracovných 
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kritériá oprávnenosti a prednosti pri 
financovaní v oblasti infraštruktúr 
digitálnych služieb.

programoch je možné vymedziť ďalšie 
kritériá oprávnenosti a prednosti pri 
financovaní v oblasti infraštruktúr 
digitálnych služieb.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa zdôrazniť, že aj príloha je súčasťou základu pre výber projektov a preto ju 
nemožno ignorovať.

Pozmeňujúci návrh 40
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) významne prispievajú k realizácii cieľov 
Digitálnej agendy pre Európu; 

a) významne prispievajú k realizácii 
širokopásmových cieľov na úrovni 100 
Mb/s, prípadne 1 Gb/s a viac.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) používajú technológie, ktoré sú 
pokladané za najvhodnejšie na riešenie 
potrieb predmetnej oblasti, zohľadňujúc 
geografické, sociálne a ekonomické 
faktory založené na objektívnych 
kritériách a v súlade s technologickou 
neutralitou;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 42
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) používajú špičkové technológie a/alebo 
vychádzajú z inovačných podnikateľských 
modelov, a majú vysoký potenciál 
replikovateľnosti.

f) ponúkajú najlepšiu rovnováhu medzi 
aktuálnymi technológiami z hľadiska 
kapacity dátového toku, bezpečnosti 
prenosu, odolnosti siete a nákladovej 
efektívnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Kritérium uvedené v písm. f) 
predchádzajúceho odseku sa nevyžaduje 
pre projekty financované z ďalších 
účelovo viazaných príspevkov 
poskytnutých v súlade s článkom 15 ods. 2 
nariadenia (EÚ) č. xxx/2012 [nariadenie 
o nástroji CEF].

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
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Článok 6 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Kritériá oprávnenosti pre horizontálne
akcie sa stanovia v pracovných 
programoch.

7. Kritériá oprávnenosti pre akcie 
programovej podpory sa stanovia 
v pracovných programoch.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Únia môže nadviazať kontakty, viesť 
diskusie, vymieňať informácie a 
spolupracovať s verejnými orgánmi alebo 
ktorýmikoľvek inými organizáciami v 
tretích krajinách v záujme dosiahnutia 
ktoréhokoľvek z cieľov uvedených v 
týchto usmerneniach. Okrem iného bude 
cieľom tejto spolupráce aj snaha o podporu 
interoperability medzi telekomunikačnými
sieťami v Únii a telekomunikačnými
sieťami tretích krajín.

Únia môže nadviazať kontakty, viesť 
diskusie, vymieňať informácie a 
spolupracovať s verejnými orgánmi alebo 
ktorýmikoľvek inými organizáciami v 
tretích krajinách v záujme dosiahnutia 
ktoréhokoľvek z cieľov uvedených v 
týchto usmerneniach. Okrem iného bude 
cieľom tejto spolupráce aj snaha o podporu 
interoperability medzi digitálnymi sieťami 
v Únii a digitálnymi sieťami tretích krajín.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na základe informácií získaných podľa 
článku 21 nariadenia XXX, ktorým sa 
zriaďuje CEF, si členské štáty a Komisia 
budú vymieňať informácie o pokroku 

1. Na základe informácií získaných podľa 
článku 21 nariadenia XXX, ktorým sa 
zriaďuje CEF, si členské štáty a Komisia 
budú vymieňať informácie a osvedčené 
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dosiahnutom pri vykonávaní týchto 
usmernení.

postupy o pokroku dosiahnutom pri 
vykonávaní týchto usmernení. Ročný 
prehľad týchto informácií sa zasiela 
Európskemu parlamentu. Členské štáty do 
tohto procesu zapájajú miestne regionálne 
orgány.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisii radí a pomáha skupina 
odborníkov zložená zo zástupcov 
členských štátov (jeden zástupca za každý 
štát. Skupina odborníkov pomáha Komisii 
najmä pri:

2. Komisii radí a pomáha skupina 
odborníkov zložená zo zástupcov 
členských štátov (jeden zástupca za každý 
štát. Skupina odborníkov pomáha Komisii 
najmä pri:

a) monitorovaní vykonávania týchto 
usmernení;

a) monitorovaní vykonávania týchto 
usmernení;

b) príprave národných plánov alebo 
národných stratégií, podľa uplatniteľného 
prípadu;

b) príprave národných plánov alebo
národných stratégií, podľa uplatniteľného 
prípadu;

c) uskutočňovaní opatrení na hodnotenie 
vykonávania pracovných programov po 
technickej a finančnej stránke;

c) uskutočňovaní opatrení na hodnotenie 
vykonávania pracovných programov po 
technickej a finančnej stránke;

d) riešení existujúcich alebo objavujúcich 
sa problémov pri vykonávaní projektu.

d) riešení existujúcich alebo objavujúcich 
sa problémov pri vykonávaní projektu;

Skupina odborníkov môže riešiť aj 
akúkoľvek inú otázku týkajúcu sa 
transeurópskych telekomunikačných sietí.

e) mapovaní infraštruktúry a výmene 
informácií.

Skupina odborníkov môže riešiť aj 
akúkoľvek inú otázku týkajúcu sa 
transeurópskych telekomunikačných sietí.

Skupina odborníkov predovšetkým 
pomáha Komisii pri prípravných prácach 
pred vypracovaním ročného 
a viacročného pracovného programu 
a jeho revízie podľa článku 17 ods. 1 resp. 
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2 nariadenia (EÚ) č. xxxx/xxxx, ktorým 
sa zriaďuje nástroj Spájame Európu.
Na tento účel odborná skupina 
uskutočňuje štruktúrovanú spoluprácu 
s tými, ktorí sa podieľajú na plánovaní, 
rozvoji a riadení telekomunikačných sietí 
a služieb, ako sú napríklad miestne 
a regionálne orgány, vnútroštátne 
regulačné orgány a Orgán európskych 
regulátorov v oblasti elektronickej 
komunikácie (BEREC), administrátori 
verejných sietí a výrobcovia komponentov.
Komisia a Európska investičná banka 
venujú osobitnú pozornosť zisteniam 
odbornej skupiny a verejne odôvodnia 
akékoľvek nezohľadnenie týchto zistení. 
Komisia odbornú skupinu na každom jej 
zasadnutí informuje o pokroku 
dosiahnutom pri plnení pracovného 
programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) príprave národných plánov alebo 
národných stratégií, podľa uplatniteľného 
prípadu;

b) koordinácii národných plánov alebo 
národných stratégií, podľa uplatniteľného 
prípadu;

Or. en

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

Návrh nariadenia
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Článok 8 – odsek 2 – posledný odsek

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Skupina odborníkov môže riešiť aj 
akúkoľvek inú otázku týkajúcu sa 
transeurópskych telekomunikačných sietí.

Skupina odborníkov môže riešiť aj 
akúkoľvek inú otázku týkajúcu sa 
transeurópskych digitálnych sietí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. V tejto správe sa posudzuje:
a) pokrok dosiahnutý pri vývoji, budovaní
a zadávaní projektov spoločného záujmu 
a prípadne zdržania pri realizácii 
a akékoľvek iné problémy;
b) prostriedky, ktoré Únia vyčlenia 
a vynaložila na projekty spoločného 
záujmu v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
xxxx/xxxx, ktorým sa zriaďuje nástroj 
Spájame Európu, v porovnaní s celkovou 
hodnotou financovaných projektov 
spoločného záujmu.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 1 – prvý odsek

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Intervencie v oblasti infraštruktúr Intervencie v oblasti infraštruktúr 
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digitálnych služieb sa vo všeobecnosti 
opierajú o dvojstupňovú koncepciu 
výstavby: základné platformy služieb 
a generické služby. Keďže základné 
platformy služieb sú prvotnou 
podmienkou pre zavedenie infraštruktúry 
digitálnych služieb, podpora základných 
platforiem služieb a ich spoločných 
stavebných blokov má prednosť pred 
generickými službami.

digitálnych služieb sa vo všeobecnosti 
opierajú o dvojstupňovú koncepciu 
výstavby: základné platformy služieb 
a generické služby. 

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 1 – druhý odsek 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Základné platformy služieb a ich spoločné 
stavebné bloky riešia potreby 
interoperability a bezpečnosti projektov 
spoločného záujmu. Sú určené na 
umožnenie digitálnych interakcií medzi 
orgánmi verejnej správy a občanmi, 
orgánmi verejnej správy a podnikmi 
a organizáciami alebo medzi orgánmi 
verejnej správy rozličných členských 
štátov, a to prostredníctvom 
štandardizovaných, cezhraničných a 
užívateľsky ústretových interakčných 
platforiem. Infraštruktúry digitálnych 
služieb, ktoré sú stavebnými blokmi, majú 
prednosť pred inými infraštruktúrami 
digitálnych služieb, keďže sú pre ne 
prvotnou podmienkou. Generické služby 
poskytujú pripojenie k základným 
platformám služieb a umožňujú službám 
s národnou pridanou hodnotou používať 
základné platformy služieb. Predstavujú 
kanály medzi vnútroštátnymi službami 
a základnými platformami služieb 
a umožňujú vnútroštátnym orgánom 

Základné platformy služieb riešia potreby 
interoperability a bezpečnosti projektov 
spoločného záujmu. Sú určené na 
umožnenie digitálnych interakcií medzi 
orgánmi verejnej správy a občanmi, 
orgánmi verejnej správy a podnikmi 
a organizáciami alebo medzi orgánmi 
verejnej správy rozličných členských 
štátov, a to prostredníctvom 
štandardizovaných, cezhraničných a 
užívateľsky ústretových interakčných 
platforiem. Infraštruktúry digitálnych 
služieb, ktoré sú integrálnou súčasťou 
iných infraštruktúr digitálnych služieb 
alebo ktoré môžu byť vzorom pre nové 
platformy, majú prednosť pred inými 
infraštruktúrami digitálnych služieb. 
Generické služby poskytujú pripojenie 
k základným platformám služieb
a umožňujú službám s národnou pridanou 
hodnotou používať základné platformy 
služieb. Predstavujú kanály medzi 
vnútroštátnymi službami a základnými 
platformami služieb a umožňujú 
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verejnej správy a organizáciám, podnikom 
a/alebo občanom prístup k základným 
platformám služieb v záujme vykonania 
cezhraničných transakcií. Zabezpečí sa 
kvalita služieb a podpora pre 
zainteresované strany, ktoré sa zúčastňujú 
na cezhraničných transakciách. Oni 
podporujú a stimulujú zavádzanie 
základných platforiem služieb.

vnútroštátnym orgánom verejnej správy 
a organizáciám, podnikom a/alebo 
občanom prístup k základným platformám 
služieb v záujme vykonania cezhraničných 
transakcií. Zabezpečí sa kvalita služieb 
a podpora pre zainteresované strany, ktoré 
sa zúčastňujú na cezhraničných 
transakciách. Oni podporujú a stimulujú 
zavádzanie základných platforiem služieb.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 53
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 1 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Iné infraštruktúry digitálnych služieb a 
priori identifikované ako oprávnené 
v súlade s článkom 6 ods. 1:

2. Základné platformy služieb a priori 
identifikované ako oprávnené v súlade s 
článkom 6 ods. 1:

Or. en

Odôvodnenie

Z pôvodného znenia nie je jasné, kde vstupuje do hry kategória „platformy základných 
služieb“ vymedzený v článku 2, keďže sa zdá, že len v písmene f) sa výslovne uvádza základná 
platforma služieb. Preto sú buď základnými platformami služieb všetky tieto služby, alebo 
vymedzeniu nezodpovedá žiadna časť textu.
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Pozmeňujúci návrh 54
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 1 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Iné infraštruktúry digitálnych služieb a 
priori identifikované ako oprávnené 
v súlade s článkom 6 ods. 1:

2. Iné infraštruktúry digitálnych služieb a 
priori identifikované ako oprávnené 
v súlade s článkom 6 ods. 1 a 3:

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Príloha – oddiel 1 – bod 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) Prístup k digitálnym zdrojom 
európskeho dedičstva: ide o základnú 
platformu služieb založenú na súčasnom 
portáli Europeana. Platforma poskytne 
jednotné kontaktné miesto pre obsah 
európskeho kultúrneho dedičstva na úrovni 
jednotlivých prvkov, súbor špecifikácií 
rozhraní umožňujúcich interakciu s 
infraštruktúrou (hľadanie a sťahovanie 
údajov), podporu metaúdajovej adaptácie a 
ingescie nového obsahu, ako aj informácie 
o podmienkach opätovného použitia 
obsahu prístupného prostredníctvom 
infraštruktúry.

f) Prístup k digitálnym zdrojom 
európskeho dedičstva: ide o základnú 
platformu služieb založenú na súčasnom 
portáli Europeana. Platforma poskytuje 
ústredné kontaktné miesto pre obsah 
európskeho kultúrneho dedičstva na úrovni 
jednotlivých prvkov, súbor špecifikácií 
rozhraní umožňujúcich interakciu s 
infraštruktúrou (hľadanie a sťahovanie 
údajov), podporu metaúdajovej adaptácie a 
ingescie nového obsahu, ako aj informácie 
o podmienkach opätovného použitia 
obsahu prístupného prostredníctvom 
infraštruktúry.

Or. en

Odôvodnenie

Portál Europeana už tento prístup poskytuje. V skutočnosti je portál Europeana veľmi 
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pokročilý a jeho model interoperabilných údajov a štandardizácie práv kopírujú verejní 
digitálne knižnice v Severnej Amerike, Afrike a Kórei. Taktiež to nie je jednotné kontaktné 
miesto, pretože sa prostredníctvom API snaží umožniť prístup všade tam, kde používateľ je, 
a vždy, keď ho chce.

Pozmeňujúci návrh 56
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 1 – bod 2 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(fa) Infraštruktúra služieb pre bezpečnejší 
internet: ide o platformu, ktorá umožňuje 
centrám bezpečnejšieho internetu (SIC) v 
členských štátoch získavať, prevádzkovať 
a udržiavať spoločné výpočtové zdroje, 
databázy a softvérové nástroje. Zahrnuté 
sú aj operácie na riešenie nahlásených 
prípadov obsahu súvisiaceho so 
sexuálnym zneužívaním, vrátane 
vnútroštátneho zabezpečenia horúcich 
liniek na nahlasovanie zneužívania, 
poradenských liniek a informačných 
aktivít, ako aj napojenie na policajné 
orgány, a to aj medzinárodné organizácie, 
ako je Interpol, a v náležitých prípadoch 
zabezpečenie odstránenia tohto obsahu z 
príslušných webových stránok. Uvedené 
bude podporené spoločnými databázami
a generickými službami ako:
a) platformy na odbornú prípravu a rozvoj 
osvedčených postupov pre SIC 
v členských štátoch;
b) vnútroštátne poradenské linky pre deti, 
rodičov a opatrovateľov venované tomu, 
ako najlepšie môžu deti používať internet 
a vyhýbať sa pritom hrozbám zo 
škodlivého a nelegálneho obsahu 
a správania, a príslušná podporná 
infraštruktúra;
c) vnútroštátne horúce linky pre 
nahlasovanie obsahu so zneužívaním detí 
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na internete;
d) vnútroštátne informačné kampane;
e) nástroje na zabezpečenie vekovo 
primeraného obsahu a služieb;
f) softvér umožňujúci ľahké a rýchle 
oznamovanie nelegálneho obsahu a jeho 
odstraňovanie, ako aj oznamovanie tzv. 
groomingu a šikanovania
g) softvérové systémy umožňujúce lepšiu 
identifikáciu (neoznámeného) obsahu so 
zneužívaním detí na internete, ako aj 
technológie na podporu policajného 
vyšetrovania, a to najmä s cieľom 
identifikovať detské obete, páchateľov 
a komerčné obchodovanie s takýmto 
obsahom.

Or. en

Odôvodnenie

Centrá bezpečnejšieho internetu (SIC) sú chválené za svoju prácu v posledných rokoch, 
a práve preto by táto práca mala pokračovať. Pôvodné znenie nezabezpečovalo dostatočné 
financovanie pre všetky operácie vrátane informačných kampaní, ktoré v súčasnosti financuje 
EÚ. Preto sa platforma bezpečnejšieho internetu presúva do základných stavebných blokov, 
aby to odrážalo jej význam a zaistilo prioritné financovanie. Taktiež by sa malo zdôrazniť, že 
v záujme lepšej spolupráce s vnútroštátnymi orgánmi na presadzovanie práva by sa horúce 
linky a poradenské linky mali zabezpečiť na vnútroštátnej úrovni a nie ako centralizovaná 
služba EÚ.

Pozmeňujúci návrh 57
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 1 – bod 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) Infraštruktúra služieb pre bezpečnejší 
internet: ide o platformu, ktorá umožňuje 
centrám bezpečnejšieho internetu (SIC) v 
členských štátoch získavať, prevádzkovať 
a udržiavať spoločné výpočtové zdroje, 
databázy a softvérové nástroje. Zahrnuté 

vypúšťa sa
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sú aj podporné operačné úseky na 
riešenie nahlásených prípadov obsahu 
súvisiaceho so sexuálnym zneužívaním, 
ako aj napojenie na policajné orgány, a to 
aj medzinárodné organizácie, ako je 
Interpol, a v náležitých prípadoch 
zabezpečenie odstránenia tohto obsahu z 
príslušných webových stránok. Uvedené 
bude podporené spoločnými databázami.

Or. en

Odôvodnenie

Centrá bezpečnejšieho internetu (SIC) sú chválené za svoju prácu v posledných rokoch, 
a práve preto by táto práca mala pokračovať. Pôvodné znenie nezabezpečovalo dostatočné 
financovanie pre všetky operácie vrátane informačných kampaní, ktoré v súčasnosti financuje 
EÚ. Preto sa platforma bezpečnejšieho internetu presúva do základných stavebných blokov, 
aby to odrážalo jej význam a zaistilo prioritné financovanie. Taktiež by sa malo zdôrazniť, že 
v záujme lepšej spolupráce s vnútroštátnymi orgánmi na presadzovanie práva by sa horúce 
linky a poradenské linky mali zabezpečiť na vnútroštátnej úrovni a nie ako centralizovaná 
služba EÚ.

Pozmeňujúci návrh 58
Erik Bánki

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 1 – bod 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) Infraštruktúra služieb pre bezpečnejší 
internet: ide o platformu, ktorá umožňuje 
centrám bezpečnejšieho internetu (SIC) v 
členských štátoch získavať, prevádzkovať 
a udržiavať spoločné výpočtové zdroje, 
databázy a softvérové nástroje. Zahrnuté sú 
aj podporné operačné úseky na riešenie 
nahlásených prípadov obsahu súvisiaceho 
so sexuálnym zneužívaním, ako aj 
napojenie na policajné orgány, a to aj 
medzinárodné organizácie, ako je Interpol, 
a v náležitých prípadoch zabezpečenie 
odstránenia tohto obsahu z príslušných 
webových stránok. Uvedené bude 
podporené spoločnými databázami.

g) Infraštruktúra služieb pre bezpečnejší 
internet: ide o platformu, ktorá umožňuje 
centrám bezpečnejšieho internetu (SIC) v 
členských štátoch získavať, prevádzkovať 
a udržiavať spoločné výpočtové zdroje, 
databázy a softvérové nástroje. SIC 
v členských štátoch sú kľúčovým prvkom 
infraštruktúry služieb pre bezpečnejší 
internet, z ktorej majú osobitný význam 
poradenské linky, horúce linky 
a informačné aktivity. Aktivity SIC 
v oblasti informačných uzlov, 
poradenských liniek a horúcich liniek 
preto potrebujú zaručené ročné 
financovanie na úrovni aspoň 15 miliónov 
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EUR. Zahrnuté sú aj podporné operačné 
úseky na riešenie nahlásených prípadov 
obsahu súvisiaceho so sexuálnym 
zneužívaním, ako aj napojenie na policajné 
orgány, a to aj medzinárodné organizácie, 
ako je Interpol, a v náležitých prípadoch 
zabezpečenie odstránenia tohto obsahu z 
príslušných webových stránok. Uvedené 
bude podporené spoločnými databázami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Vicky Ford, Erik Bánki

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 1 – bod 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) Infraštruktúra služieb pre bezpečnejší 
internet: ide o platformu, ktorá umožňuje 
centrám bezpečnejšieho internetu (SIC) v 
členských štátoch získavať, prevádzkovať 
a udržiavať spoločné výpočtové zdroje, 
databázy a softvérové nástroje. Zahrnuté sú 
aj podporné operačné úseky na riešenie 
nahlásených prípadov obsahu súvisiaceho 
so sexuálnym zneužívaním, ako aj 
napojenie na policajné orgány, a to aj 
medzinárodné organizácie, ako je Interpol, 
a v náležitých prípadoch zabezpečenie 
odstránenia tohto obsahu z príslušných 
webových stránok. Uvedené bude 
podporené spoločnými databázami.

g) Infraštruktúra služieb pre bezpečnejší 
internet: ide o platformu, ktorá umožňuje 
centrám bezpečnejšieho internetu (SIC) v 
členských štátoch získavať, prevádzkovať 
a udržiavať spoločné výpočtové zdroje, 
databázy a softvérové nástroje. SIC 
v členských štátoch sú kľúčovým prvkom 
infraštruktúry služieb pre bezpečnejší 
internet, z ktorej majú osobitný význam 
poradenské linky, horúce linky 
a informačné aktivity. Zahrnuté sú aj 
podporné operačné úseky na riešenie 
nahlásených prípadov obsahu súvisiaceho 
so sexuálnym zneužívaním, ako aj 
napojenie na policajné orgány, a to aj 
medzinárodné organizácie, ako je Interpol, 
a v náležitých prípadoch zabezpečenie 
odstránenia tohto obsahu z príslušných 
webových stránok. Uvedené bude 
podporené spoločnými databázami.

Or. en



AM\941114SK.doc 35/45 PE514.689v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 60
Claudette Abela Baldacchino

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 1 – bod 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) Infraštruktúra služieb pre bezpečnejší 
internet: ide o platformu, ktorá umožňuje 
centrám bezpečnejšieho internetu (SIC) v 
členských štátoch získavať, prevádzkovať 
a udržiavať spoločné výpočtové zdroje, 
databázy a softvérové nástroje. Zahrnuté sú 
aj podporné operačné úseky na riešenie 
nahlásených prípadov obsahu súvisiaceho 
so sexuálnym zneužívaním, ako aj 
napojenie na policajné orgány, a to aj 
medzinárodné organizácie, ako je Interpol, 
a v náležitých prípadoch zabezpečenie 
odstránenia tohto obsahu z príslušných 
webových stránok. Uvedené bude 
podporené spoločnými databázami.

g) Infraštruktúra služieb pre bezpečnejší 
internet: ide o platformu, ktorá umožňuje 
centrám bezpečnejšieho internetu (SIC) v 
členských štátoch získavať, prevádzkovať 
a udržiavať spoločné výpočtové zdroje, 
databázy a softvérové nástroje. SIC 
v členských štátoch sú základným prvkom 
infraštruktúry služieb pre bezpečnejší 
internet. Len SIC ako súčasť základných 
služieb Únie zabezpečujú pridanú 
hodnotu Únie. Zahrnuté sú aj podporné 
operačné úseky na riešenie nahlásených 
prípadov obsahu súvisiaceho so sexuálnym 
zneužívaním, ako aj napojenie na policajné 
orgány, a to aj medzinárodné organizácie, 
ako je Interpol, a v náležitých prípadoch 
zabezpečenie odstránenia tohto obsahu z 
príslušných webových stránok. Uvedené 
bude podporené spoločnými databázami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Rolandas Paksas

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 1 – bod 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) Infraštruktúra služieb pre bezpečnejší 
internet: ide o platformu, ktorá umožňuje 
centrám bezpečnejšieho internetu (SIC) v 
členských štátoch získavať, prevádzkovať 
a udržiavať spoločné výpočtové zdroje, 
databázy a softvérové nástroje. Zahrnuté sú 
aj podporné operačné úseky na riešenie 
nahlásených prípadov obsahu súvisiaceho 

g) Infraštruktúra služieb pre bezpečnejší 
internet: ide o platformu, ktorá umožňuje 
centrám bezpečnejšieho internetu (SIC), 
vrátane informačných uzlov, 
poradenských liniek a horúcich liniek, v 
členských štátoch získavať, prevádzkovať 
a udržiavať spoločné výpočtové zdroje, 
databázy a softvérové nástroje. Zahrnuté sú 
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so sexuálnym zneužívaním, ako aj 
napojenie na policajné orgány, a to aj 
medzinárodné organizácie, ako je Interpol, 
a v náležitých prípadoch zabezpečenie 
odstránenia tohto obsahu z príslušných 
webových stránok. Uvedené bude 
podporené spoločnými databázami.

aj podporné operačné úseky na riešenie 
nahlásených prípadov obsahu súvisiaceho 
so sexuálnym zneužívaním, ako aj 
napojenie na policajné orgány, a to aj 
medzinárodné organizácie, ako je Interpol, 
a v náležitých prípadoch zabezpečenie 
odstránenia tohto obsahu z príslušných 
webových stránok. Uvedené bude 
podporené spoločnými databázami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 1 – bod 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) Infraštruktúra služieb pre bezpečnejší 
internet: ide o platformu, ktorá umožňuje 
centrám bezpečnejšieho internetu (SIC) v 
členských štátoch získavať, prevádzkovať 
a udržiavať spoločné výpočtové zdroje, 
databázy a softvérové nástroje. Zahrnuté sú 
aj podporné operačné úseky na riešenie 
nahlásených prípadov obsahu súvisiaceho 
so sexuálnym zneužívaním, ako aj 
napojenie na policajné orgány, a to aj 
medzinárodné organizácie, ako je Interpol, 
a v náležitých prípadoch zabezpečenie 
odstránenia tohto obsahu z príslušných 
webových stránok. Uvedené bude 
podporené spoločnými databázami.

g) Infraštruktúra služieb pre bezpečnejší 
internet: ide o platformu, ktorá umožňuje 
centrám bezpečnejšieho internetu (SIC) v 
členských štátoch získavať, prevádzkovať 
a udržiavať spoločné výpočtové zdroje, 
databázy a softvérové nástroje. Zahrnuté sú 
aj podporné operačné úseky a vnútroštátne
poradenské linky na riešenie nahlásených 
prípadov obsahu súvisiaceho so sexuálnym 
zneužívaním, ako aj napojenie na policajné 
orgány, a to aj medzinárodné organizácie, 
ako je Interpol, a v náležitých prípadoch 
zabezpečenie odstránenia tohto obsahu z 
príslušných webových stránok. Uvedené 
bude podporené spoločnými databázami.

Or. en

Odôvodnenie

Sieť vnútroštátnych poradenských liniek, ktorá existuje od roku 1999, dokázala svoju hodnotu 
a preto by mala pokračovať.



AM\941114SK.doc 37/45 PE514.689v01-00

SK

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

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 1 – bod 2 – písmeno ha (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) Zavádzanie infraštruktúr vo verejnej 
doprave umožňujúcich využívanie 
bezpečných a interoperabilných 
mobilných služieb na miestnej úrovni: 
zavádzanie infraštruktúr vo verejnej 
doprave umožňujúcich využívanie 
bezpečných a interoperabilných 
mobilných služieb na miestnej úrovni 
umožní občanom, podnikom 
a organizáciám prístup k rôznym 
inovatívnym službám v rámci mobility po 
celej Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 1 – bod 2 – písmeno ha (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) Elektronické registre a/alebo 
špecializované vnútroštátne IT systémy, 
ktorých vytváranie a prepájanie sa stalo 
na európskej úrovni povinným podľa 
rôznych nariadení, smerníc a rozhodnutí.

Or. ro

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

Návrh nariadenia
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Príloha – oddiel 1 – bod 2 – písmeno hb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

hb) Európska platforma na prístup k 
vzdelávacím zdrojom. Cieľom je využiť 
prínosy IKT v oblasti vzdelávania 
prostredníctvom celoeurópskeho prístupu 
ku spoločným vzdelávacím materiálom. 
Nákladovo efektívny prístup ku 
vzdelávacím materiálom a ich vyššia 
kvalita dosahovaná recenzným konaním 
by posilnili európsku súdržnosť tým, že by 
umožnili kontakty, spoluprácu a diskusie 
medzi študentmi a v akademickom svete. 
Bol by to základ pre spoluprácu medzi 
vzdelávacími inštitúciami uľahčujúcu 
realizáciu iných programov Únie, 
napríklad programu Erasmus pre 
všetkých. Zlepšilo by to prístup ku 
vzdelaniu a aj pozíciu Európy 
v celosvetovej akademickej sfére.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 1 – bod 2 – písmeno hb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

hb) Interoperabilné cezhraničné služby 
v oblasti elektronickej verejnej správy
(eGovernment).

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 67
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
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Príloha – oddiel 2 – bod 2 – úvodná časť – odsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je to možné, využívajú sa možné 
synergie medzi zavádzaním 
širokopásmových sietí a iných 
verejnoprospešných sietí (energetických, 
dopravných, vodárenských, kanalizačných 
atď.), predovšetkým tých, ktoré sa 
vzťahujú na inteligentné systémy na 
distribúciu elektrickej energie.

Or. en

Odôvodnenie

Hoci vyššie uvedené dva body sú tvorené konkrétnymi krokmi, bod číslo tri sa zdá byť skôr 
podmienkou alebo cieľom a preto by zo systematického hľadiska nemal byť súčasťou 
uvedeného zoznamu.

Pozmeňujúci návrh 68
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 2 – bod 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) pomoc pri zmenšovaní tzv. digitálnej 
priepasti.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 69
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 2 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všetky projekty finančne podporované 
podľa tohto nariadenia významne 
prispievajú k dosahovaniu cieľov 
Digitálnej agendy pre Európu.

Všetky projekty finančne podporované 
podľa tohto nariadenia významne 
prispievajú k dosahovaniu cieľov na 
úrovni 100 Mb/s, prípadne 1 Gb/s a viac.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 2 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všetky projekty finančne podporované 
podľa tohto nariadenia významne 
prispievajú k dosahovaniu cieľov 
Digitálnej agendy pre Európu.

Všetky projekty finančne podporované 
podľa tohto oddielu významne prispievajú 
k dosahovaniu cieľov Digitálnej agendy 
pre Európu.

Or. en

Odôvodnenie

Toto sa týka buď konkrétne oddielu o širokopásmovom pripojení, alebo by to malo byť na 
začiatku prílohy. Keďže nie každá infraštruktúra digitálnych služieb môže mať priamu väzbu 
na ciele digitálnej agendy, malo by sa ozrejmiť, že táto požiadavka sa týka len oddielu 
o širokopásmovom pripojení.

Pozmeňujúci návrh 71
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 2 – bod 2 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) Akcie financované priamo Úniou: a) Akcie financované priamo Úniou majú 
vysoký potenciál replikovateľnosti, čím 
umožňujú dosahovanie väčšieho vplyvu 
na trh prostredníctvom svojho 
demonštračného účinku. Okrem toho tieto 
akcie: 

Or. en

Odôvodnenie

Všetky projekty by mali mať vysoký potenciál replikovateľnosti. Verejné prostriedky by sa 
nemali používať na projekty, ktoré si vyžadujú osobitné riešenia fungujúce len za osobitných 
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podmienok, ale na projekty, ktoré prípadne možno realizovať v širšom meradle. To odráža aj 
článok 6 ods. 5 písm. f), podľa ktorého je replikovateľnosť kumulatívny, nie alternatívny 
prvok.

Pozmeňujúci návrh 72
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 2 – bod 2 – písmeno a – pododsek a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sú na báze špičkovej technológie, buď 
drôtovej, alebo bezdrôtovej, a dokážu 
poskytnúť služby vysokorýchlostného 
širokopásmového pripojenia, čím 
uspokojujú dopyt po aplikáciách, ktoré si 
vyžadujú väčšiu šírku pásma; alebo

a) sú na báze špičkovej technológie, buď 
drôtovej, alebo bezdrôtovej, a dokážu 
poskytnúť služby vysokorýchlostného 
širokopásmového pripojenia s rýchlosťami 
aspoň 100 Mb/s, čím uspokojujú dopyt po 
aplikáciách, ktoré si vyžadujú väčšiu šírku 
pásma; alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 2 – bod 2 – písmeno a – pododsek c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) majú vysoký potenciál 
replikovateľnosti, čím umožňujú 
dosahovanie väčšieho vplyvu na trh 
prostredníctvom svojho demonštračného 
účinku.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Všetky projekty by mali mať vysoký potenciál replikovateľnosti. Verejné prostriedky by sa 
nemali používať na projekty, ktoré si vyžadujú osobitné riešenia fungujúce len za osobitných 
podmienok, ale na projekty, ktoré prípadne možno realizovať v širšom meradle. To odráža aj 
článok 6 ods. 5 písm. f), podľa ktorého je replikovateľnosť kumulatívny, nie alternatívny 
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prvok.

Pozmeňujúci návrh 74
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 2 – bod 2 – písmeno a – pododsek ca (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) sú v súlade s príslušnou právnou 
úpravou, najmä s právnou úpravou 
v oblasti hospodárskej súťaže 
a s povinnosťou zaistiť prístup. Len siete 
otvorené voči konkurencii by mali mať 
možnosť získať verejné finančné 
prostriedky podľa tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 2 – bod 2 – písmeno a – pododsek cb (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) podporujú otvorený charakter 
internetu zaistením toho, aby bolo 
zakázané blokovanie legálnych služieb na 
telekomunikačných sieťach 
financovaných prostredníctvom tohto 
nariadenia pri súčasnom umožnení 
primeraného riadenia premávky v čase 
preťaženia siete v čase špičky, pričom je 
nutné rešpektovať požiadavky na 
minimálnu kvalitu služieb uvedené 
v článku 22 ods. 3 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/22/ES 
zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe 
a právach užívateľov týkajúcich sa 
elektronických komunikačných sietí 
a služieb (smernica univerzálnej služby).
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 2 – bod 2 – písmeno a – pododsek cb (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) podporujú otvorený charakter 
internetu zaistením toho, aby bolo 
zakázané blokovanie služieb na 
telekomunikačných sieťach 
financovaných prostredníctvom tohto 
nariadenia pri súčasnom umožnení 
primeraného riadenia premávky v čase 
preťaženia siete v čase špičky, pričom je 
nutné rešpektovať požiadavky na 
minimálnu kvalitu služieb uvedené 
v článku 22 ods. 3 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/22/ES 
zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe 
a právach užívateľov týkajúcich sa 
elektronických komunikačných sietí 
a služieb (smernica univerzálnej služby).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 2 – bod 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Akcie financované z ďalších účelovo 
viazaných príspevkov poskytnutých 
v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia 
(EÚ) č. xxxx/2012 [nariadenie o nástroji 
CEF] obohacujú trh o významné nové 
možnosti, pokiaľ ide o dostupnosť služieb 
širokopásmového pripojenia, jeho rýchlosť 

b) Akcie financované z ďalších účelovo 
viazaných príspevkov poskytnutých 
v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia 
(EÚ) č. xxxx/2012 [nariadenie o nástroji 
CEF] obohacujú trh o významné nové 
možnosti, pokiaľ ide o dostupnosť služieb 
širokopásmového pripojenia, jeho rýchlosť 
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a kapacitu. V projektoch, ktoré poskytujú 
rýchlosti dátového prenosu nižšie ako 30 
Mb/s, by malo byť zabezpečené, aby sa 
tieto rýchlosti zvýšili v priebehu času 
minimálne na 30 Mb/s.

a kapacitu. V projektoch, ktoré poskytujú 
rýchlosti dátového prenosu nižšie ako 100 
Mb/s, by malo byť zabezpečené, aby sa 
tieto rýchlosti zvýšili v priebehu času 
minimálne na 100 Mb/s.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Jürgen Creutzmann

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 2 – bod 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Akcie financované z ďalších účelovo 
viazaných príspevkov poskytnutých 
v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia 
(EÚ) č. xxxx/2012 [nariadenie o nástroji 
CEF] obohacujú trh o významné nové 
možnosti, pokiaľ ide o dostupnosť služieb 
širokopásmového pripojenia, jeho rýchlosť 
a kapacitu. V projektoch, ktoré poskytujú 
rýchlosti dátového prenosu nižšie ako 30 
Mb/s, by malo byť zabezpečené, aby sa 
tieto rýchlosti zvýšili v priebehu času 
minimálne na 30 Mb/s. 

b) Akcie financované z ďalších účelovo 
viazaných príspevkov poskytnutých 
v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia 
(EÚ) č. xxxx/2012 [nariadenie o nástroji 
CEF] obohacujú trh o významné nové 
možnosti, pokiaľ ide o dostupnosť služieb 
širokopásmového pripojenia, jeho rýchlosť 
a kapacitu. Projekty zabezpečujú 
zvyšovanie rýchlostí cieľov digitálnej 
agendy v priebehu času.

Or. en

Odôvodnenie

Referenčným hľadiskom by mali byť ciele digitálnej agendy.

Pozmeňujúci návrh 79
Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Oddiel 3. Horizontálne akcie Oddiel 3. Akcie programovej podpory
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Zavádzanie transeurópskych 
telekomunikačných sietí, ktoré pomôže 
odstrániť prekážky existujúce na 
jednotnom digitálnom trhu, budú 
sprevádzať štúdie a akcie zamerané na 
podporu programu. Tieto akcie môžu 
obsahovať:

Zavádzanie transeurópskych digitálnych 
sietí, ktoré pomôže odstrániť prekážky 
existujúce na jednotnom digitálnom trhu, 
budú sprevádzať akcie zamerané na 
podporu programu. Tieto akcie môžu 
obsahovať:

Or. en


