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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

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

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

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 3
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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 
soukromými investicemi do infrastruktur 
internetu, a podporovat zavádění 
a používání moderních a dostupných 
služeb on-line.

(3) Evropská rada schválila dne 17. června 
2010 Digitální agendu pro Evropu 
a vyzvala všechny instituce, aby se 
účastnily na jejím plném provádění. Cílem 
Digitální agendy je stanovit postup pro 
maximální využití sociálních 
a ekonomických možností Cílem Digitální 
agendy je stanovit postup pro maximální 
využití sociálních a ekonomických 
možností informačních a komunikačních 
technologií, zejména zavedením 
vysokorychlostních širokopásmových sítí 
se snahou zajistit, aby do roku 2020 měli 
všichni Evropané přístup k internetu 
o rychlosti nejméně 30 Mb/s a aby 
polovina nebo více evropských domácností 
měla předplacené internetové připojení 
o vyšší rychlosti než 100 Mb/s, které může 
být založeno na různých technologiích.
Cílem digitální agendy je vytvořit stabilní 
právní rámec za účelem stimulování 
investicí do otevřené a konkurenceschopné 
infrastruktury vysokorychlostního internetu 
a souvisejících služeb; skutečný jednotný 
trh pro obsah a služby on-line; aktivní 
napomáhání digitalizaci evropského 
bohatého kulturního dědictví, prosazování 
přístupu k internetu a jeho používání 
všemi, především podporou počítačové 
gramotnosti a přístupnosti. Členské státy 
by kromě toho měly provádět operační 
národní plány pro vysokorychlostní 
internet, zaměřit veřejné financování na 
oblasti, které nejsou plně pokryty 
soukromými investicemi do infrastruktur 
internetu, a podporovat zavádění 
a používání moderních a dostupných 
služeb on-line.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Členské státy se vyzývají, aby 
k dosažení cílů Digitální agendy využívaly 
rovněž strukturálních fondů a současně 
zajistily součinnost mezi rámcovým 
programem, strukturálními fondy 
a vnitrostátními politikami ve vztahu 
k obecnějším cílům EU v oblasti 
konkurenceschopnosti, ekonomického 
růstu a soudržnosti.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Priority jako vysokorychlostní sítě, 
přeshraniční veřejné služby, přístup 
k vícejazyčným službám, bezpečnost, 
zabezpečení a inteligentní energetické 
služby představují ve všech případech 
zvláštní oblasti, ve kterých jsou místní 
a regionální orgány současně klíčovými 
aktéry, poskytovateli i příjemci;

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Seznam způsobilých projektů, které 
mají být financovány z nástroje pro 
propojení Evropy, musí být pružný, aby 
bylo možné zohlednit zvláštnosti, kterým 
čelí Unie jako celek, ale ve většině 
případů jednotlivé členské státy, zejména 
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co se týče projektů širokopásmové 
infrastruktury;

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Uplatňování nástroje pro propojení 
Evropy by nemělo poškozovat cíle politiky 
soudržnosti. Při uplatňování navržených 
opatření by členské státy měly přijmout 
opatření nezbytná k tomu, aby se na 
vnitrostátní úrovni vyvarovaly zvýšené 
administrativní zátěže a rovněž aby 
místním a regionálním orgánům zajistily 
potřebnou technickou pomoc při 
využívání nových finančních nástrojů 
a jejich pákového efektu;

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(9) V rámci systému otevřených 
a konkurenceschopných trhů je nutný zásah 
Unie tam, kde je nutné překonat selhání 
trhu a kde je nutné přijmout opatření, 
která by vyřešila nedostatek investic 
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, čímž se tedy budou 
generovat vyšší přínosy z hlediska dopadu 
na trh, administrativní účinnosti 
a využívání zdrojů.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Vzhledem k problémům s přístupem 
ke spektru, mohou hrát bezdrátové 
širokopásmové sítě důležitou úlohu, co se 
týče pokrytí všech oblastí, včetně 
venkovských a izolovaných oblastí, kde 
neexistuje jiná možnost.

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, 

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

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

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) přispívají k ekonomickému růstu 
a podpoře rozvoje jednotného trhu, což 
povede ke zvýšení konkurenceschopnosti 
evropského hospodářství, včetně malých 
a středních podniků;

(1) přispívají k ekonomickému růstu, 
k vytváření bohatství a pracovních míst, 
k sociálnímu začleňování a k podpoře 
rozvoje jednotného trhu, což povede ke 
zvýšení konkurenceschopnosti evropského 
hospodářství, včetně malých a středních 
podniků;

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2) přispívají ke zlepšení každodenního 
života občanů, podniků a vlád podporou 
propojení a interoperability vnitrostátních 
telekomunikačních sítí a také přístupu 
k těmto sítím, a tím umožňují místním 
a regionálním orgánům uplatňovat ve 
vztahu k jejich konkrétním místním 
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a regionálním potřebám nejvhodnější 
řešení;

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2) přispívají ke zlepšení každodenního 
života občanů, podniků a vlád na všech 
úrovních tím, že podporují propojení 
a interoperability vnitrostátních 
telekomunikačních sítí a také přístup
k těmto sítím, přičemž je nutné mít
na paměti, že i řidčeji obydlené a méně 
rozvinuté regiony musí být pokryty
spojením;

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) vyrovnávají rozdíly mezi regiony 
obnovením rychlých a spolehlivých 
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komunikačních spojení spolu s účinnými 
mobilními bezdrátovými službami, které 
hrají zásadní úlohu při podpoře 
regionální konkurenceschopnosti, 
dostupnosti a rovnosti mezi lidmi.

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby členské státy dosáhly těchto cílů, 
musí zajistit, aby v každé příslušné fázi 
procesu byly konzultovány místní 
a regionální orgány, které jsou do tohoto 
procesu zapojeny.

Pozměňovací návrh 18

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;

Odůvodnění

Investice do superrychlých širokopásmových sítí jsou vysoce rizikovou oblastí. Statistické 
údaje ukazují, že využití vysokorychlostního internetu značně zaostává za skutečným 
širokopásmovým pokrytím. Volba technologie a projektů, které mají být financovány, by proto 
měla zohlednit skutečnou poptávku po širokopásmovém připojení.
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Pozměňovací návrh 19

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 použití všech dostupných technologií 
v souladu se zásadou technologické 
neutrality 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 nejméně 30 Mb/s, přičemž je 
třeba zohlednit poptávku po superrychlém 
internetu;

Odůvodnění

Investice do superrychlých širokopásmových sítí jsou vysoce rizikovou oblastí. Statistické 
údaje ukazují, že využití vysokorychlostního internetu značně zaostává za skutečným 
širokopásmovým pokrytím. Volba technologie a projektů, které mají být financovány, by proto 
měla zohlednit skutečnou poptávku po širokopásmovém připojení.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) rozvoj širokopásmových sítí 
k propojení škol v izolovaných 
venkovských komunitách v členských 
státech s cílem vypracovat programy 
distančního vzdělávání, aby nedocházelo 
k vylidňování těchto oblastí.
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Pozměňovací návrh 21

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 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.

Odůvodnění
Zařazení místních a regionálních orgánů by bylo užitečné z týchž důvodů, jaké byly uvedeny 

výše.

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění plného a účinného 
zapojení místních a regionálních orgánů 
do řízení iniciativ týkajících se oblasti 
informačních a komunikačních 
technologií jakožto prostředek pro 
zlepšení svých služeb v oblastech, jako je 
zdravotní péče, vzdělávání, veřejné 
zakázky, bezpečnost a sociální služby;

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Komise a členské státy vybídnou a 
podpoří místní a regionální orgány, aby 
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využívaly partnerství veřejného a 
soukromého sektoru za účelem 
poskytování širokopásmových služeb 
zejména ve venkovských oblastech. 
V tomto ohledu je zásadní, aby členské 
státy posílily správní kapacity svých 
veřejných orgánů na místní, regionální a 
celostátní úrovni a aby odpovídajícím 
způsobem zmodernizovaly svou 
infrastrukturu za účelem zajištění 
úspěšného vývoje a zavádění 
transevropských telekomunikačních sítí;

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Aby se výrazně přispělo k podpoře 
opakovaného využití informací veřejného 
sektoru a k následnému zvýšení 
konkurenceschopnosti a vytváření nových 
pracovních míst, je nutné větší zapojení 
místních a regionálních orgánů.

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) začlenění venkovských oblastí a 
oblastí s malou hustotou obyvatelstva a 
nejvzdálenějších regionů.

Pozměňovací návrh 26

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



PE494.848v02-00 14/17 AD\914966CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prokazuje evropskou přidanou hodnotu. (c) prokazuje evropskou přidanou hodnotu, 
stanovenou na základě posouzení 
proveditelnosti a analýzy přínosů 
a nákladů, s přihlédnutím k všeobecnému 
zájmu a rovnému přístupu k internetu 
pro všechny obyvatele, zejména 
v oblastech s většími problémy 
s připojením.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Komisi je nápomocna odborná skupina 
složená ze zástupce každého státu, jednoho 
zástupce regionální správy a jednoho 
zástupce místní správy, 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 
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telekomunikačních sítí. 

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Komise v těchto zprávách rovněž 
vyhodnotí, zda oblast působnosti projektů 
společného zájmu nadále odráží politické 
priority, technologický rozvoj 
a proveditelnost projektu vzhledem
k 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. 

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Venkovské oblasti a oblasti s malou 
hustotou obyvatelstva jsou obvykle 
pokryty spojením o malé rychlosti a 
v některých případech dokonce nejsou 
spojením pokryty vůbec. Není 
pravděpodobné, že ekonomický význam 
investic bude reálný a že evropských cílů 
bude do roku 2020 dosaženo. Investice 
v těchto oblastech si vyžadují větší 
finanční podporu poskytovanou z grantů 
případně v kombinaci s finančními nástroji. 
Podpora z nástroje pro propojení Evropy 
v těchto oblastech musí doplnit dostupné 
fondy soudržnosti nebo fondy na rozvoj 
venkova a jinou přímou veřejnou podporu, 
aby byl zaručen stejný přístup k internetu, 
což by vedlo k oživení růstu 



PE494.848v02-00 16/17 AD\914966CS.doc

CS

soudržnosti nebo fondy na rozvoj venkova 
a jinou přímou veřejnou podporu.

a zaměstnanosti, a podpořilo tak 
usídlování v oblastech s demografickými 
problémy.
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