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8.3.2018 A8-0048/116 

Pozmeňujúci návrh  116 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 85 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

85. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

investície do vývoja technológií novej 

generácie a presadzovala ich zavádzanie; 

zdôrazňuje, že je dôležité zaistiť 

financovanie na dokončenie digitálneho 

jednotného trhu, a to plným využívaním 

spektra, zabezpečením zvýšenia úrovne 

pevných sietí a zhustením mobilných sietí, 

podporou nasadzovania technológie 5G a 

gigabitových pripojení, ako aj ďalším 

napredovaním v harmonizácii predpisov 

EÚ v oblasti telekomunikácií s cieľom 

vytvoriť správny regulačný rámec na 

zlepšenie internetového pripojenia v celej 

EÚ; zdôrazňuje, že telekomunikačná 

zložka NPE by mala naďalej podporovať 

infraštruktúru digitálnych služieb a 

vysokorýchlostných širokopásmových sietí 

tým, že umožní ich prístupnosť, a to aj vo 

vzdialených regiónoch a vidieckych 

oblastiach, a tým, že zvýši digitálnu 

gramotnosť, prepojenie a interoperabilitu; 

zdôrazňuje, že je potrebné podporovať 

digitálnu transformáciu európskeho 

hospodárstva a spoločnosti a investovať do 

základných technológií, ako napríklad 

veľkých dát, umelej inteligencie alebo 

vysokovýkonnej výpočtovej techniky, do 

oblasti infraštruktúry a digitálnych 

zručností s cieľom posilniť 

konkurencieschopnosť EÚ a zlepšiť kvalitu 

85. vyzýva Komisiu, aby podporovala 

investície do vývoja technológií novej 

generácie a presadzovala ich zavádzanie; 

zdôrazňuje, že je dôležité zaistiť 

financovanie zvýšenia úrovne pevných 

sietí a zhustenia mobilných sietí, 

podporovať nasadzovanie technológie 5G 

a gigabitových pripojení, ako aj zaistiť 

ďalšie napredovanie v harmonizácii 

predpisov EÚ v oblasti telekomunikácií 

s cieľom vytvoriť správny regulačný rámec 

na zlepšenie internetového pripojenia v 

celej Únii; zdôrazňuje, že telekomunikačná 

zložka NPE by mala naďalej podporovať 

infraštruktúru digitálnych služieb a 

vysokorýchlostných širokopásmových sietí 

tým, že umožní ich prístupnosť, a to aj 

vo vzdialených regiónoch a vidieckych 

oblastiach, a tým, že zvýši digitálnu 

gramotnosť, prepojenie a interoperabilitu; 

zdôrazňuje, že je potrebné podporovať 

digitálnu transformáciu európskeho 

hospodárstva a spoločnosti a investovať 

do základných technológií, ako napríklad 

veľkých dát, umelej inteligencie alebo 

vysokovýkonnej výpočtovej techniky, 

do oblasti infraštruktúry a digitálnych 

zručností s cieľom posilniť 

konkurencieschopnosť EÚ a zlepšiť kvalitu 

života Európanov; 
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života Európanov; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/117 

Pozmeňujúci návrh  117 

Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 89 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  89a. zdôrazňuje, že politika súdržnosti 

je kľúčovým súborom nástrojov 

Európskej únie na vyjadrenie solidarity 

EÚ ako jednej zo základných zásad Únie 

tým, že sleduje svoj cieľ vyplývajúci 

zo zmluvy, ktorým je podpora 

harmonického rozvoja celej Únie, 

čo povedie k posilneniu jej hospodárskej, 

sociálnej a územnej súdržnosti, v duchu 

solidarity a s cieľom podpory rastu a 

znižovania zaostalosti najviac 

znevýhodnených regiónov; 

Or. en 

 

 


