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***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropských 
telekomunikačních sítí, kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1336/97/ES
(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0657),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 172 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0373/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne… 20121,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne… 20122,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a na stanoviska Výboru 
pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro kulturu a vzdělávání, Výboru pro 
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro regionální rozvoj 
(A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1
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 

(1) Telekomunikační sítě a služby jsou čím 
dál tím víc založeny na internetových 
infrastrukturách, kde jsou úzce propojeny 

                                               
1 Úř. věst. C 0, 0.0.0000, s. 0.
2 Úř. věst. C 0, 0.0.0000, s. 0.
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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.

širokopásmové sítě s digitálními službami. 
Internet se stává dominantní platformou 
pro komunikaci, služby a podnikání. 
Transevropská dostupnost rychlého 
internetu a digitálních služeb ve veřejném 
zájmu je proto důležitá pro ekonomický 
růst, konkurenceschopnost a jednotný trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

méně rozvinuté, venkovské a příměstské
oblasti, které nejsou plně pokryty 
soukromými investicemi do infrastruktur 
internetu, a podporovat zavádění a 
používání moderních a dostupných služeb 
on-line, aby měli všichni evropští občané a 
všechna evropská odvětví možnost v plné 
míře využívat potenciál otevřeného 
přístupu k širokopásmovým sítím.

Or.en

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 
2012 o vytvoření víceletého programu 
politiky rádiového spektra1 by mělo do 
1. ledna 2013 zpřístupnit kmitočtové 
pásmo 800 MHz pro bezdrátové 
širokopásmové služby.
_____________
1 Úř. věst. L 81, 21.3.2012, s. 7.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů – Evropské širokopásmové 
sítě: investice do digitálního růstu vyvozuje 
závěr, že kritická úloha internetu znamená, 
že jeho přínosy pro společnost jako celek 
mají mnohem větší význam než soukromé 
pobídky investic do rychlejších sítí. 

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

rychlejších sítí. Veřejná podpora 
investování do rychlejších sítí je asi 
nezbytná, ale měla by být pečlivě zacílena 
na oblasti s nedostatkem komerčních 
pobídek investic; typicky se jedná o 
venkovské a odlehlé oblasti. Veřejná 
podpora těchto oblastí by neměla nadmíru 
narušovat hospodářskou soutěž, vytlačovat 
soukromé investice či vytvářet překážky 
bránící investování.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) Opatření v oblasti širokopásmových sítí 
budou v souladu s příslušnými politikami, 
nařízením a pokyny Unie. Zahrnuje to 
soubor pravidel a pokynů pro 
telekomunikační trhy, zejména regulační 
rámec pro elektronické komunikace přijatý 
v roce 2009, který zajišťuje ucelený, 
spolehlivý a pružný přístup k nařízení 
o elektronických komunikačních sítích a 
službách na rychle se rozvíjejících trzích. 
Tato pravidla provádějí vnitrostátní 
regulační orgány a Sdružení evropských 
regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC). 
Zahrnuje to rovněž „pokyny Společenství 
k použití pravidel státní podpory ve vztahu 
k rychlému zavádění širokopásmových 
sítí“, které jsou vodítkem pro použití 
veřejného financování na projekty 
širokopásmového připojení a stanoví 
přísná kritéria pro využití státního 
financování a pro oznamování projektů, 
jež mají být podle těchto pokynů 
posuzovány. Cílem doporučení o sítích 
nové generace přijatého v roce 2010 je 
podpora rozvoje jednotného trhu zvýšením 
právní jistoty a podpora investicí, 
hospodářské soutěže a inovace na trhu 
širokopásmových služeb, zejména 
v přechodu na přístupové sítě nové 
generace (NGA).

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(9) V rámci systému otevřených a 
konkurenceschopných trhů může být nutný 
zásah Unie tam, kde je nutné překonat 
prokázaná a přetrvávající selhání trhu, 
včetně nedostatečného investování do
nekomerčních projektů. Unie může přispět 
k vytvoření a rozvoji transevropských sítí 
v oblasti telekomunikací tím, že poskytne 
finanční podporu a doplňující finanční 
páku pro projekty infrastruktury, které jsou 
řízeny trhem, a tak podpoří iniciativy 
v souladu s tím, jak rostou a rozvíjejí se, 
čímž se tedy budou generovat vyšší 
přínosy z hlediska dopadu na trh, 
administrativní účinnosti a využívání 
zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Měly by být stanoveny požadavky na 
zabezpečení, aby byly zajištěny optimální 
úrovně důvěrnosti a ochrany osobních 
údajů a zabránilo se jakémukoli druhu 
neoprávněného sledování osobních 
informací a profilů, včetně zdravotního 
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stavu a zdravotních záznamů.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(21) S cílem zohlednit vývoj v oblasti 
informačních a komunikačních technologií 
by Komise měla být zmocněna k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o změnu přílohy 
k tomuto nařízení. Je obzvláště důležité, 
aby Komise během přípravných prací vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Cílem této přenesené 
pravomoci je řešit nový rozvoj technologií 
a trhu, nové politické priority nebo 
příležitosti pro využití synergie mezi 
různými infrastrukturami, včetně 
infrastruktur v oblasti dopravy a 
energetiky. Rozsah přenesené pravomoci je 
omezen na změnu popisu projektů 
společného zájmu, doplnění projektů 
společného zájmu nebo odstranění 
neaktuálního projektu společného zájmu 
v souladu s předem stanovenými, jasnými 
a transparentními kritérii. Taková opatření 
by neměla ohrozit právní či investiční 
jistotu na tomto trhu tím, že by 
v krátkodobém horizontu měnila nebo 
rušila projekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) rozvíjí udržitelnou úroveň 
konkurenceschopnosti v méně 
zalidněných a méně rozvinutých 
regionech, zejména ve venkovských a 
příměstských oblastech, jež jsou pokryty 
spojením o malé a střední rychlosti, pokud 
jde o přístup k širokopásmovým sítím, a 
zajišťují digitální začlenění občanů 
žijících v těchto oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(2) přispívají ke zlepšení každodenního 
života občanů, podniků a vlád podporou 
propojení a interoperability místních,
vnitrostátních a regionálních
telekomunikačních sítí a také otevřeného a 
nediskriminačního přístupu k těmto sítím. 
S cílem dokončit jednotný digitální trh se 
zajistí úzká spolupráce a koordinace 
činností v rámci nástroje pro propojení 
Evropy s vnitrostátními a regionálními 
činnostmi v oblasti širokopásmového 
připojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) stimulují celoevropské zavádění 
rychlých a superrychlých širokopásmových 

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

rychlých a superrychlých širokopásmových 
sítí, které pak usnadní rozvoj a zavádění 
transevropských digitálních služeb, stejně 
jako využití konkurenčního potenciálu 
evropského průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(4) zajistí udržitelné zavádění 
transevropských infrastruktur digitálních 
služeb, jejich interoperabilitu, dodržování 
mezinárodních norem a norem EU a 
koordinaci na evropské úrovni, jejich 
provoz, údržbu a modernizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. „Otevřeným přístupem“ hromadný 
přístup k širokopásmové infrastruktuře 
pro všechny provozovatele elektronických 
komunikací na základě rovných a 
nediskriminačních podmínek, které jim 
umožní plně konkurovat provozovateli, 
jenž vlastní či spravuje danou 
infrastrukturu, čímž bude posílena volba 
a konkurence ve prospěch uživatelů, kteří 
by měli mít i) přístup k obsahu a  ii) 
možnost používat aplikaci dle svého 
výběru na základě jasně určených 
transparentních obchodních podmínek, 
jež nabízí provozovatel elektronických 
komunikací, který poskytuje 
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širokopásmové připojení dle jejich výběru. 
Přístup musí být poskytován za 
spravedlivé ceny, které umožní spravedlivé 
výnosy zajišťující jak investice do 
modernizace či údržby a hospodářské 
životaschopnosti infrastruktury, tak její 
maximální využívání ze strany uživatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) zavádění superrychlých 
širokopásmových sítí, které zajistí přenos 
údajů o rychlosti 100 Mb/s a vyšší, 
přičemž je třeba zohlednit poptávku po 
superrychlém internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) zavádění širokopásmových sítí za 
účelem propojení ostrovních, uzavřených a 
okrajových oblastí s ústředními regiony 
Unie, které v těchto regionech zajistí, aby 
rychlost přenosu údajů byla dostatečná 
k tomu, aby umožnila širokopásmové 
připojení o rychlosti 30 Mb/s a víc, 
přičemž je třeba zohlednit poptávku po 
superrychlém internetu a využít všechny 
dostupné druhy technologií na základě 
technologické neutrality, která je zásadní 
pro otevřený a dynamický internet;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nových politických priorit; nebo vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 8 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prokazuje evropskou přidanou hodnotu. c) prokazuje evropskou přidanou hodnotu 
na základě posouzení proveditelnosti a 
analýzy nákladů a přínosů.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Komisi je nápomocna odborná skupina,
složená ze zástupců všech členských států,
pro monitorování realizace těchto hlavních 
směrů, pomoc v plánování prostřednictvím 
vnitrostátních strategií pro 
vysokorychlostní internet a mapování 
infrastruktur a pro výměnu informací. 
Odborná skupina může rovněž posuzovat 
jakoukoli otázku týkající se rozvoje 
transevropských telekomunikačních sítí.
Komise musí řádně zohlednit stanovisko 
odborné skupiny. Pokud se Komise 
rozhodne, že se nebude řídit stanoviskem 
odborné skupiny, informuje o tom 
Evropský parlament a uvede důvody svého 
postoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vyhodnotí, zda oblast působnosti projektů 
společného zájmu nadále odráží politické 
priority, technologický, tržní a 
environmentální rozvoj nebo situaci na 
příslušných trzích. Takové přezkoumání 
lze uskutečnit rovněž kdykoli jindy, 
považuje-li se to za vhodné.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Příloha – úvod – odstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – odstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – odstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – odstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V méně rozvinutých regionech podpora pro 
zavádění širokopásmových sítí může být 
poskytována především prostřednictvím 
nástrojů strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti. Granty a/nebo finanční 
nástroje z nástroje pro propojení Evropy, 
jsou-li jejich přidaná hodnota a 
proveditelnost posouzeny na základě 
hodnocení pilotních fází a nezávislých 
hodnocení, v případě potřeby tuto podporu 
doplňují a snižují náklady projektu 
pokrytím části úvěrového rizika investora, 
aby bylo dosaženo cílů tohoto nařízení. 
Komise však koordinuje přidělování 
finančních prostředků, čímž má zabránit 
jakýmkoli zdvojováním či opomenutím.
Dosažení součinnosti mezi opatřeními 
nástroje pro propojení Evropy v těchto 
regionech a podpora ze strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti mohou být 
posíleny využitím vhodného mechanismu 
koordinace.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – odstavec 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření přispívající k projektu společného 
zájmu v oblasti širokopásmových sítí tvoří 
vyvážené portfolio, včetně kroků, které
napomáhají cílům Digitální agendy 
týkajícím se připojení o rychlosti 30 Mb/s a 

Opatření přispívající k projektu společného 
zájmu v oblasti širokopásmových sítí tvoří 
vyvážené portfolio, včetně veřejných a 
soukromých opatření, která napomáhají 
cílům Digitální agendy týkajícím se 
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100 Mb/s; zavedené zejména 
v příměstských a venkovských oblastech i 
v oblastech po celé Evropské unii.

připojení o rychlosti 30 Mb/s a 100 Mb/s,
zavedené zejména v příměstských a 
venkovských oblastech i v oblastech 
s malou a střední hustotou obyvatelstva po
celé Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – odstavec 10 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – odstavec 10 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – odstavec 10 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) být v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména s právem hospodářské 
soutěže a pravidly státní podpory

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – odstavec 14 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Příloha – oddíl 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

V novém víceletém finančním rámci na období 2014–2020 Evropská komise navrhuje nový 
nástroj na podporu evropských integrovaných infrastruktur v odvětví dopravy, energetiky a 
telekomunikací, tedy nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Návrh týkající se nástroje CEF by uvolnil 50 miliard EUR na síťovou infrastrukturu za 
účelem zdokonalení propojení v Evropské unii a odstartoval by multiplikační účinek, jelikož 
pákovým efektem by docílil uvolnění veřejného a soukromého kapitálu vyžadovaného pro 
investiční potřeby, jejichž výše se odhaduje na 1000 miliard EUR.

Vzhledem k tomu, že veřejné rozpočty na vnitrostátní a místní úrovni nebudou moci 
financovat tyto projekty samy, Komise navrhuje nový rozpočtový nástroj s cílem získat další 
veřejné a soukromé financování a snížit rizika ohrožující soukromé investory.

Využívání strukturálních fondů a programu pro konkurenceschopnost a inovace pro 
infrastruktury digitálních služeb a pouze pro pilotní projekty nestačí na to, aby se zajistil 
zásadní rozvoj digitálních služeb, zejména ve venkovských oblastech Evropské unie. Složitá 
hospodářská situace, které čelí EU, a zvláště pak některé země, navíc ohrožuje investice do 
nové infrastruktury a rozvoj evropského jednotného digitálního trhu.

Nástroj CEF nahrazuje stávající právní základy programů TEN-T/TEN-E a eTEN jediným 
nařízením o financování, jehož cílem je zajistit maximální integraci a součinnost s ostatními 
nástroji EU a ostatními politikami a nařízeními EU.

Nástroj CEF předpokládá, že na podporu investic do rychlých a velmi rychlých 
širokopásmových sítí a celoevropských digitálních služeb, bude potřebných téměř 
9,2 miliardy EUR. Návrh usiluje hlavně o splnění cílů Digitální agendy pro Evropu, mezi 
které patří zajistit do roku 2020 širokopásmový přístup pro všechny o rychlosti alespoň 
30 megabitů za sekundu (Mb/s), přičemž nejméně polovina domácností by měla disponovat 
předplaceným připojením k internetu o rychlosti vyšší než 100 Mb/s.

Přinejmenším 7 miliard z navrhovaných 9,2 miliardy EUR by mělo být uvolněno na investice 
do vysokorychlostní širokopásmové infrastruktury. Zbývající část by byla, a to především 
prostřednictvím grantů, poskytována na projekty, které pomáhají k tomu, aby byly důležité 
veřejné a síťové služby poskytovány on-line. Tyto projekty zahrnují přeshraniční služby 
veřejného zájmu (elektronické zdravotnictví (eHealth), elektronická identita (eIdentity), 
elektronická justice (e-justice) atd.) a měly by zaručovat rychlý přístup občanů, orgánů 
veřejné správy a průmyslu EU k digitálním platformám, širokopásmovým infrastrukturám či 
telekomunikačním sítím.

Širokopásmový internet a přeshraniční digitální služby představují digitální infrastruktury 
budoucnosti a podle celé řady studií budou mít zásadní dopad na produktivitu práce a HDP na 
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obyvatele. Bylo vypočítáno, že o deset procent vyšší zavedení širokopásmového připojení 
v každém roce odpovídá 1,5% zvýšení produktivity práce během následujících pěti let.

Na základě umírněných odhadů se Evropská komise domnívá, že nástroj CEF by mohl 
stimulovat finanční investice do vysokorychlostní širokopásmové infrastruktury ve výši 
přesahující 50 miliard EUR a až do výše 100 miliard EUR.

Účelem tohoto návrhu nařízení je stanovit řadu hlavních směrů pro transevropské 
telekomunikační sítě, aby bylo možno odstranit překážky, které brání dokončení jednotného 
digitálního trhu a zacelit digitální propast, která odděluje regiony EU, a to podporou 
soukromých investic do těchto oblastí, které jsou v současnosti pokryty spojením o malé 
rychlosti nebo nejsou spojením pokryty vůbec.

1. Obecné připomínky

Z obecného hlediska zpravodaj souhlasí s návrhem Komise. Nástroj CEF v oblasti 
infrastruktury širokopásmových a digitálních služeb lze vnímat jako jeden z možných 
doplňkových mechanismů, který může stimulovat nezbytné investice ze soukromého a 
veřejného sektoru do těchto oblastí. Bez této navrhované finanční podpory by některé z těchto 
investic – zejména do nekomerčních projektů nebo projektů s nízkou návratností – nemohly 
být uskutečněny.

Zpravodaj se domnívá, že toto nařízení by mělo společně s nařízením o nástroji CEF 
především vytvářet prostředí příznivé pro podnikání v zájmu rozvoje telekomunikační 
infrastruktury. To by mělo být prováděno hlavně prostřednictvím finančních nástrojů, jako 
jsou záruky atd. Granty by měly být využívány pouze ve výjimečných případech.

Podle zpravodaje je tedy nezbytné, aby členské státy nadále stimulovaly rozvoj trhu 
s telekomunikační infrastrukturou tím, že budou odstraňovat překážky, jež brání rychlejšímu 
pokroku, a podporovat hospodářskou soutěž na tomto trhu. Centrálně plánované a řízené 
projekty zaměřené na budoucí rozvoj odvětví informačních a komunikačních technologií 
(IKT) se nedoporučují, jelikož toto odvětví je s trhem úzce spojeno a směr jeho vývoje se 
rychle mění.

Ve zcela tržním prostředí by toto nařízení nemělo činit zásahy prostřednictvím netržních 
opatření a vlivů, ale mělo by zodpovědně zmírňovat nedostatky, které se vyskytují v 
digitálním hospodářství. Hlavní nedostatek souvisí s digitální propastí mezi venkovskými a 
městskými oblastmi, pokud jde o možnosti připojení k rychlému internetu a využívání s ním 
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spojených digitálních služeb. Zmenšení této propasti patří mezi klíčové priority zpravodaje. Je 
to jedna z oblastí, kde mohou veřejné prostředky účinně podpořit rozvoj tohoto trhu.

2. Zvláštní připomínky

Navrhovaný nástroj by se měl soustředit hlavně na oblasti infrastruktury poznamenané 
nedostatky, které lze zmírnit nebo odstranit a které nelze vyřešit prostřednictvím jiných 
nástrojů či za pomoci čistě komerčního subjektu. Zpravodaj by rád zdůraznil, že finanční 
podpora z tohoto nástroje by neměla mít za následek narušení hospodářské soutěže. To 
znamená, že s ohledem na širokopásmovou infrastrukturu by měla být finanční podpora 
směřována hlavně do oblastí s nízkou a střední hustotou obyvatelstva, v nichž soukromí 
investoři nejsou ochotní investovat kvůli nízké návratnosti investic. Daný nástroj by tedy měl 
zajišťovat, aby finanční podpora EU upevňovala a rozvíjela konkurenceschopnost méně 
zalidněných a rozvinutých regionů, pokud jde o přístup k širokopásmovým sítím. Návrh 
využívat prostředky z nástroje CEF rovněž v případě projektů v městských oblastech není 
vhodný; tyto projekty by měli financovat výhradně soukromí investoři, neboť většina z nich je 
komerčně životaschopných.

S touto otázkou je rovněž úzce spojena poznámka Evropské komise, že zavádění 
širokopásmových sítí v méně rozvinutých regionech by mělo být zajišťováno především 
prostřednictvím nástrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Zpravodaj se domnívá, že 
méně rozvinutým regionům by nemělo být bráněno ve využívání prostředků z nástroje CEF 
na podobné účely a že by se mělo dosáhnout součinnosti mezi různými programy EU. Co se 
týče účinného využívání prostředků, je důležité, aby nástroj pro telekomunikační sítě v rámci 
CEF zajišťoval doplňkovost s odvětvím energetiky a dopravy.

Další významné hledisko investic do širokopásmové infrastruktury je spojeno s koncepcí 
technologické neutrality. V případě různých technologií umožňujících obdobné služby, a to se 
stejnou rychlostí, by se k těmto technologiím mělo přistupovat stejným způsobem. Zpravodaj 
proto vítá návrh nařízení, který nenavrhuje žádné konkrétní technologicky správné řešení, ale 
soubor různých technologií pro dosažení cílů Digitální agendy.

Širokopásmové infrastruktury jsou v nařízení vymezeny jako pevně připojené a bezdrátové 
sítě (včetně satelitu). Hlavní připojení k internetu je pevné, ale počet uživatelů mobilního 
připojení se rychle zvyšuje stejně jako datový provoz. Tyto trendy by měly být zohledněny 
v portfoliu projektů společného zájmu a za prioritu by mělo být považováno zavádění 
otevřené rychlé a superrychlé širokopásmové sítě.
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Co se týče pravomocí Komise s ohledem na toto nařízení, zpravodaj by rád zamezil 
jakémukoli jejich neopodstatněnému rozšiřování . První spornou otázkou jsou v této 
souvislosti akty v přenesené pravomoci. Na základě tohoto návrhu má Komise rozsáhlou 
pravomoc upravovat a odstraňovat projekty společného zájmu a doplňovat nové projekty 
společného zájmu, které jsou pro toto nařízení zásadní. Je proto nezbytné zajistit zvláštní 
kontrolní mechanismus, na jehož základě budou kontrolována opatření Komise.

IKT jsou dynamickým a rychle se rozvíjejícím odvětvím; na jedné straně je tedy nezbytné, 
aby bylo nařízení flexibilní a přihlíželo k vývojovým změnám; na druhé straně by nemělo 
ohrozit právní a investiční jistotu na tomto trhu tím, že by v krátkodobém horizontu měnilo 
nebo rušilo projekty.

Zpravodaj se rovněž domnívá, že tentýž problém se týká otázky hodnocení a fungování 
odborné skupiny.


