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Predlog spremembe 19
Osnutek mnenja

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. ro

Predlog spremembe 20
Herbert Reul

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de
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Predlog spremembe 21
Herbert Reul

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de
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Predlog spremembe 22
Herbert Reul

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Predlog spremembe 23
Ana Miranda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es
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Predlog spremembe 24
Osnutek mnenja

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14 a) Glede na težave, ki se pojavljajo v 
zvezi z dostopom do spektra, so lahko 
brezžična širokopasovna omrežja 
ključnega pomena za pokrivanje vseh 
območij, tudi podeželja in izoliranih 
območij, kjer ni drugih možnosti.

Or. ro

Predlog spremembe 25
Ana Miranda

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es

Predlog spremembe 26
Nuno Teixeira

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) prispevajo h gospodarski rasti in 
podpirajo razvoj enotnega trga, s čimer 
povečujejo konkurenčnost evropskega 
gospodarstva, vključno malih in srednje 
velikih podjetij;

(1) prispevajo h gospodarski rasti, 
ustvarjanju blaginje in odpiranju delovnih 
mest ter podpirajo razvoj enotnega trga, s 
čimer povečujejo konkurenčnost 
evropskega gospodarstva, vključno malih 
in srednje velikih podjetij;

Or. pt

Predlog spremembe 27
Osnutek mnenja

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) prispevajo h gospodarski rasti in 
podpirajo razvoj enotnega trga, s čimer 
povečujejo konkurenčnost evropskega 
gospodarstva, vključno malih in srednje 
velikih podjetij;

(1) prispevajo h gospodarski rasti, 
spodbujajo socialno vključevanje in 
podpirajo razvoj enotnega trga, s čimer 
povečujejo konkurenčnost evropskega 
gospodarstva, vključno malih in srednje 
velikih podjetij;

Or. ro

Predlog spremembe 28
Herbert Reul
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Predlog uredbe
Article 2 – paragraph 1 – point 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(2) izboljšujejo vsakdanje življenje 
državljanov, podjetij in uprav tako, da 
spodbujajo medsebojno povezanost in 
interoperabilnost nacionalnih 
telekomunikacijskih omrežij ter dostop do 
takih omrežij, ob upoštevanju, da je treba 
vključevati tudi redko poseljene in manj 
razvite regije ter jim zagotoviti povezave;

Or. de

Predlog spremembe 29
Ana Miranda

Predlog uredbe
Article 2 – paragraph 1 – point 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es

Predlog spremembe 30
Herbert Reul

Predlog uredbe
Article 2 – paragraph 1 – point 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) spodbujajo vseevropsko postavitev 
hitrih in ultrahitrih širokopasovnih omrežij, 
ki v zameno olajšujejo razvoj in 

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

nevtralnosti, ki v zameno olajšujejo razvoj 
in vzpostavitev vseevropskih digitalnih 
storitev;

Or. de

Predlog spremembe 31
Herbert Reul

Predlog uredbe
Article 2 – paragraph 1 – point 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(3) spodbujajo vseevropsko postavitev 
hitrih in ultrahitrih širokopasovnih omrežij, 
ki v zameno olajšujejo razvoj in 
vzpostavitev vseevropskih digitalnih 
storitev ter zagotavljajo trajno 
konkurenčnost evropskega gospodarstva;

Or. de

Predlog spremembe 32
Herbert Reul

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) postavitev širokopasovnih omrežij ob 
uporabi vseh razpoložljivih tehnologij, v 
skladu z načelom tehnološke nevtralnosti,
za povezovanje otoških, neobalnih in 
obrobnih območij z osrednjimi območji 
Unije, ki na teh območjih zagotavljajo 
dovolj visoko hitrost prenosa podatkov, ki 
omogoča širokopasovno povezljivost s 
hitrostjo najmanj 30 Mbps;

Or. de
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Predlog spremembe 33
Ana Miranda

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es

Predlog spremembe 34
Osnutek mnenja

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) razvoj širokopasovnih omrežij za 
povezovanje šol v izoliranih podeželskih 
skupnostih v državah članicah, da se 
razvijejo programi učenja na daljavo in 
prepreči odseljevanje s teh območij;

Or. en

Predlog spremembe 35
Ana Miranda

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es

Predlog spremembe 36
Ana Miranda

Predlog uredbe
Article 5 – paragraph 8 – point c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ima evropsko dodano vrednost. (c) ima evropsko dodano vrednost, 
ugotovljeno s študijami izvedljivosti ter 
analizami stroškov in koristi, ob 
upoštevanju splošnega interesa in 
enakega spletnega dostopa za celotno 
prebivalstvo, zlasti na območjih, kjer so 
težave s povezavami večje.

Or. es

Predlog spremembe 37
Ana Miranda

Predlog uredbe
Annex 1 – section 2 – paragraph 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V podeželskih in redko poseljenih 
območjih so navadno na voljo internetne 
povezave nizkih hitrosti, v nekaterih 
primerih pa jih sploh ni. Poslovnih 

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

priložnosti za naložbe v ta območja 
skorajda ni, tako da evropski cilji verjetno 
ne bodo doseženi do leta 2020. Za naložbe 
v ta območja je potrebna večja finančna 
podpora v obliki nepovratnih sredstev in po 
potrebi v kombinaciji s finančnimi 
instrumenti. Ta območja obsegajo 
oddaljene in redko poseljene regije z zelo 
visokimi naložbenimi stroški ali nizkimi 
dohodki. Podpora v okviru instrumenta za 
povezovanje Evrope na teh območjih mora 
dopolnjevati sredstva, razpoložljiva v 
okviru kohezijskih skladov in Sklada za 
razvoj podeželja ter drugo neposredno 
javno podporo, da se zagotovi enak spletni 
dostop in na ta način spodbudita rast in 
zaposlovanje, s tem pa tudi naseljevanje 
na območjih z demografskimi težavami.

Or. es

Predlog spremembe 38
Ana Miranda

Predlog uredbe
Annex 1 – section 2 – paragraph 12 – point c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es
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Predlog uredbe
Annex 1 – section 3 – subtitle 3 - paragraph 4 – point e
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(e) pristojna središča za digitalizacijo in 
hrambo digitalne kulturne dediščine, v vseh 
jezikih EU, vključno z drugimi uradno 
priznanimi jeziki v državah članicah;

Or. es


