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Predlog spremembe  1 

Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 1 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. poudarja, da bosta k vzpostavitvi 

enotnega digitalnega trga na najbolj 

vključujoč način prispevali močna 

evropska gigabitna družba in pravočasna 

uporaba tehnologij 5G, saj lahko 

visokohitrostna širokopasovna povezava 

spodbuja splošno rast, zlasti na podeželju, 

tako da vzpostavlja potrebna orodja za 

vključevanje v dobo interneta stvari (IoT – 

Internet of Things) z enako hitrostjo kot v 

mestnih območjih, hkrati pa ima podeželje 

zaradi nižjih stroškov prebivanja, hrane in 

izobraževanja konkurenčno prednost; 

1. poudarja, da bosta k vzpostavitvi 

enotnega digitalnega trga na najbolj 

vključujoč način prispevali močna 

evropska gigabitna družba in pravočasna 

uporaba tehnologij 5G, saj lahko 

visokohitrostna širokopasovna povezava 

spodbuja splošno rast, zlasti na podeželju, 

tako da vzpostavlja potrebna orodja za 

vključevanje v dobo interneta stvari (IoT – 

Internet of Things) z enako hitrostjo kot v 

mestnih območjih; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  2 

Vicky Ford 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 1 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. poudarja, da bosta k vzpostavitvi 

enotnega digitalnega trga na najbolj 

vključujoč način prispevali močna 

evropska gigabitna družba in pravočasna 

uporaba tehnologij 5G, saj lahko 

visokohitrostna širokopasovna povezava 

spodbuja splošno rast, zlasti na podeželju, 

tako da vzpostavlja potrebna orodja za 

vključevanje v dobo interneta stvari (IoT – 

Internet of Things) z enako hitrostjo kot v 

mestnih območjih, hkrati pa ima podeželje 

zaradi nižjih stroškov prebivanja, hrane in 

izobraževanja konkurenčno prednost; 

1. poudarja, da bo k vzpostavitvi 

enotnega digitalnega trga na najbolj 

vključujoč način prispevala močna 

evropska gigabitna družba, kjer bodo 

države članice spoštovale obveznost 

zagotavljanja univerzalne storitve in 

spodbujale pravočasno uporabo tehnologij 

5G, saj lahko visokohitrostna 

širokopasovna povezava spodbuja splošno 

rast, zlasti na podeželju, tako da (enako kot 

urbanim območjem) zagotavlja orodja za 

vključevanje v dobo interneta stvari (IoT – 

Internet of Things); 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  3 

Julia Reda 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 1 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. poudarja, da bosta k vzpostavitvi 

enotnega digitalnega trga na najbolj 

vključujoč način prispevali močna 

evropska gigabitna družba in pravočasna 

uporaba tehnologij 5G, saj lahko 

visokohitrostna širokopasovna povezava 

spodbuja splošno rast, zlasti na podeželju, 

tako da vzpostavlja potrebna orodja za 

vključevanje v dobo interneta stvari (IoT – 

Internet of Things) z enako hitrostjo kot v 

mestnih območjih, hkrati pa ima podeželje 

zaradi nižjih stroškov prebivanja, hrane in 

izobraževanja konkurenčno prednost; 

1. poudarja, da bosta k vzpostavitvi 

enotnega digitalnega trga na najbolj 

vključujoč način prispevali močna 

evropska gigabitna družba in pravočasna 

uporaba tehnologij 5G, saj lahko 

visokohitrostna širokopasovna povezava 

zmanjša digitalno vrzel in spodbuja 

splošno rast, zlasti na podeželju, tako da 

vzpostavlja potrebna orodja za 

vključevanje v dobo interneta stvari (IoT – 

Internet of Things) z enako hitrostjo kot v 

mestnih območjih; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  4 

Sergio Gutiérrez Prieto, Kerstin Westphal, Biljana Borzan, Maria Grapini, Nicola 

Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 1 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. poudarja, da bosta k vzpostavitvi 

enotnega digitalnega trga na najbolj 

vključujoč način prispevali močna 

evropska gigabitna družba in pravočasna 

uporaba tehnologij 5G, saj lahko 

visokohitrostna širokopasovna povezava 

spodbuja splošno rast, zlasti na podeželju, 

tako da vzpostavlja potrebna orodja za 

vključevanje v dobo interneta stvari (IoT – 

Internet of Things) z enako hitrostjo kot v 

1. poudarja, da je ta pobuda del treh 

strateških ciljev povezljivosti, ki jih je 

Evropska komisija določila za leto 2025, 

in da je vzpostavitev primernega 

ekosistema za razvoj močne evropske 

gigabitne družbe s pravočasno uporabo 
tehnologij 5G najbolj vključujoč način za 

vzpostavitev enotnega digitalnega trga, saj 

lahko visokohitrostna širokopasovna 

povezava spodbuja splošno rast, zlasti na 
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mestnih območjih, hkrati pa ima podeželje 

zaradi nižjih stroškov prebivanja, hrane in 

izobraževanja konkurenčno prednost; 

podeželju, tako da vzpostavlja potrebna 

orodja za vključevanje v dobo interneta 

stvari (IoT – Internet of Things), ki bo 

milijonom senzorjev in vseh vrst naprav 

zagotovil možnost internetne povezave in 

premagovanja sedanjih ovir v zvezi s 

prenosom in energijo, in sicer z enako 

hitrostjo kot na mestnih območjih, torej z 

zagotavljanjem prvorazredne internetne 

povezave; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  5 

Philippe Juvin 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 1 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. poudarja, da bosta k vzpostavitvi 

enotnega digitalnega trga na najbolj 

vključujoč način prispevali močna 

evropska gigabitna družba in pravočasna 

uporaba tehnologij 5G, saj lahko 

visokohitrostna širokopasovna povezava 

spodbuja splošno rast, zlasti na podeželju, 

tako da vzpostavlja potrebna orodja za 

vključevanje v dobo interneta stvari (IoT – 

Internet of Things) z enako hitrostjo kot v 

mestnih območjih, hkrati pa ima podeželje 

zaradi nižjih stroškov prebivanja, hrane in 

izobraževanja konkurenčno prednost; 

1. poudarja, da bosta k vzpostavitvi 

enotnega digitalnega 

trga najbolj učinkovito prispevali močna 

evropska gigabitna družba in pravočasna 

uporaba tehnologij 5G, saj lahko 

visokohitrostna širokopasovna povezava 

spodbuja splošno rast, zlasti na podeželju, 

tako da vzpostavlja potrebna orodja za 

vključevanje v dobo interneta stvari (IoT – 

Internet of Things) z enako hitrostjo kot v 

mestnih območjih, hkrati pa ima podeželje 

zaradi nižjih stroškov prebivanja, hrane in 

izobraževanja konkurenčno prednost; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  6 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Inese 

Vaidere, Andreas Schwab 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 1 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 1a. opozarja, da je treba digitalno 

vrzel, ki se kaže v vrzeli v povezljivosti med 

podeželjem in mestnim območjem, 

odpraviti, saj si EU ne more privoščiti, da 

bi zamudila priložnosti za zagotovitev 

povezave podeželju, ki močno zaostaja 

glede na rezultate indeksa za digitalno 

gospodarstvo in družbo; širokopasovno 

povezavo ima 71 % evropskih domov, a le 

28 % na podeželju, mobilno 

širokopasovno povezavo (4G in druge) pa 

86 % evropskih domov, a le 36 % na 

podeželju;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  7 

Sergio Gutiérrez Prieto, Biljana Borzan, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 1 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 1a. poudarja, da je treba ciljem 

Komisije glede povezljivosti dodati četrti 

cilj, če želimo, da bo ta tehnologija 

pozitivno vplivala na naše gospodarstvo: 

odpraviti digitalno vrzel in preprečiti 

nastanek novih; zato poziva Komisijo, naj 

vzpostavi ustrezno financirano shemo, ki 

bo preprečevala večanje obstoječe 

digitalne vrzeli med podeželjem in 

urbanimi območji, med velikimi in malimi 

podjetji, med ljudmi iz različnih 

družbenoekonomskih razredov ter med 

generacijami; 

Or. en 
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Predlog spremembe  8 

Philippe Juvin 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 1 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 1a. poudarja, da morajo imeti vsi 

glavni spodbujevalci družbeno-

gospodarskega razvoja (šole, univerze, 

javne uprave itd.) gigabitne povezave zelo 

visoke hitrosti, vsa evropska podeželska 

ali mestna gospodinjstva pa morajo imeti 

dostop do povezave s hitrostjo prenosa 

najmanj 100 Mb/s; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  9 

Lambert van Nistelrooij 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 1 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 1a. pozdravlja delo Evropske komisije 

z državami članicami in industrijo na 

področju prostovoljnega določanja 

skupnega časovnega načrta za začetek 

delovanja zgodnjih omrežij 5G do leta 

2018 in začetek delovanja povsem 

komercialnih storitev 5G v Evropi do leta 

2020; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  10 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Carlos Coelho, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, 

Roberta Metsola, Andreas Schwab 

 

Osnutek mnenja 
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Odstavek 1 b (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 1b. pozdravlja namero Evropske 

komisije, da bo z državami članicami in 

industrijo na prostovoljni ravni določila 

skupen časovni načrt za začetek delovanja 

zgodnjih omrežij 5G do leta 2018 in 

začetek delovanja povsem komercialnih 

storitev 5G v Evropi do leta 2020;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  11 

Sergio Gutiérrez Prieto, Kerstin Westphal, Biljana Borzan, Maria Grapini, Marlene 

Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 1 b (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 1b. poudarja, da ima uvedba 

tehnologije 5G zaradi njene hitrosti in 

majhnih zakasnitev poleg omogočanja 

razvoja interneta stvari še mnogo drugih 

potencialnih koristi: razvoj e-zdravja, 

avtomobili brez voznika, izboljšanje 

videokonferenc, ki lahko koristi 

potrošnikom ter MSP, in visoka hitrost 

omrežja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  12 

Philippe Juvin 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 1 b (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 1b. poziva države članice, naj čim prej 

zagotovijo neprekinjeno pokritost z 
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omrežjem 5G na vseh mestnih območjih 

ter glavnih cestah in železnicah; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  13 

Vicky Ford 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 2 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. obžaluje, da se je EU na 

tehnologijo 4G odzvala počasi v primerjavi 

z drugimi regijami v svetu, ki so na tem 

področju prevzele vodilno vlogo in zdaj 

uživajo vse s tem povezane koristi; 

2. priznava različne pristope držav 

članic k tehnologiji 4G in meni da so se 

zato nekatera področja počasneje odzvala 
na tehnologijo 4G v primerjavi z drugimi 

regijami v svetu, ki so na tem področju 

prevzele vodilno vlogo in zdaj uživajo vse 

s tem povezane koristi; meni, da je 

pomembno, da se praksa evropske 

industrije v zvezi s tehnologijo 5G z 

mednarodnimi standardi spodbuja na 

svetovni ravni, kjer obstajajo prednosti za 

prvega na trgu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  14 

Julia Reda 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 2 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. obžaluje, da se je EU na 

tehnologijo 4G odzvala počasi v 

primerjavi z drugimi regijami v svetu, ki so 

na tem področju prevzele vodilno vlogo in 

zdaj uživajo vse s tem povezane koristi; 

2. obžaluje počasno uvajanje 

tehnologije 4G v EU v primerjavi z 

drugimi regijami v svetu, pri čemer 

poudarja, da je do tega prišlo, ker so 

operaterji počasi napeljali omrežja in ker 

je imelo v nekaterih državah z manj 

konkurenčnimi trgi povečanje dobička 

prednost pred investicijami;  
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Or. en 

 

Predlog spremembe  15 

Renato Soru 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 2 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. obžaluje, da se je EU na tehnologijo 

4G odzvala počasi v primerjavi z drugimi 

regijami v svetu, ki so na tem področju 

prevzele vodilno vlogo in zdaj uživajo vse 

s tem povezane koristi; 

2. obžaluje, da se je EU na tehnologijo 

4G odzvala počasi v primerjavi z drugimi 

regijami v svetu, ki so na tem področju 

prevzele vodilno vlogo in zdaj uživajo vse 

s tem povezane koristi; poudarja, da je 

prehod z omrežij 4G na omrežja 5G še 

toliko bolj pomemben, saj predstavlja 

omogočitveno tehnologijo za prebojne 

inovacije, kot so umetna inteligenca, 

aplikacije virtualne realnosti, e-zdravje, 

avtonomna vožnja, in za prihodnji 

napredek; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  16 

Sergio Gutiérrez Prieto, Kerstin Westphal, Biljana Borzan, Maria Grapini, Nicola 

Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 2 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 2a. obžaluje, da je imelo leta 2015 le 

28 % evropskih gospodinjstev na 

podeželju hitro fiksno internetno povezavo 

in da je povprečna pokritost v EU z 

omrežjem 4G le 36-odstotna na podeželju, 

kljub temu da je v celotni EU 86-odstotna; 

Or. en 
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Predlog spremembe  17 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, 

Virginie Rozière 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 2 b (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 2b. opozarja, da Evropska komisija 

poudarja, da bo za dosego ciljev 

povezljivosti potrebna naložba v višini 500 

000 milijard EUR, pri čemer bo 

najverjetneje primanjkovalo 155 milijard 

EUR naložb; poudarja, da je uvedba 

potrebne infrastrukture pogoj za razvoj te 

tehnologije in zato poziva k večjemu 

financiranju za njeno uvedbo ter k 

prizadevanjem za ambiciozno in dosledno 

strategijo financiranja omrežja 5G s 

polnim izkoristkom potenciala in sinergij 

obstoječih skladov, da bi spodbudili 

zasebne naložbe, ter s spodbujanjem 

javno-zasebnih partnerstev, kot je 

partnerstvo 5G, kapitala za posebno 

tveganje in konzorcijev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  18 

Julia Reda 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 3 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. poudarja, da je zato, da bi se EU na 

področju tehnologije 5G prebila na čelo, 

izredno pomembno učinkovito odzivanje v 

zgodnjih fazah te tehnologije, saj vodilna 

svetovna vloga pri njenem uvajanju lahko 

prinese zelo velike koristi; za to pa morajo 

biti politike in pravila usmerjeni v 

prihodnost ter s tržno usmerjenim in manj 

strogim pristopom, ki bo spodbujal 

3. poudarja, da je pomembno 

prispevati v zgodnjih fazah tehnologije 5G, 

da bi zagotovili konkurenco, ki bo vodila v 

inovacije, nove storitve in končno več 

naložb, ki bodo prinesle koristi 

potrošnikom; 
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konkurenco, podpirati naložbe in 

inovacije, spremljati pa jih mora 

premišljena davčna politika, ki bo 

upoštevala, da so naložbe potrebne za 

ustvarjanje konkurence, ki bo vodila v 

inovacije, nove storitve in končno več 

naložb, ki bodo prinesle koristi 

potrošnikom; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  19 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, 

Virginie Rozière 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 3 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. poudarja, da je zato, da bi se EU na 

področju tehnologije 5G prebila na čelo, 

izredno pomembno učinkovito odzivanje v 

zgodnjih fazah te tehnologije, saj vodilna 

svetovna vloga pri njenem uvajanju lahko 

prinese zelo velike koristi; za to pa morajo 

biti politike in pravila usmerjeni v 

prihodnost ter s tržno usmerjenim in manj 

strogim pristopom, ki bo spodbujal 

konkurenco, podpirati naložbe in 

inovacije, spremljati pa jih mora 

premišljena davčna politika, ki bo 

upoštevala, da so naložbe potrebne za 

ustvarjanje konkurence, ki bo vodila v 

inovacije, nove storitve in končno več 

naložb, ki bodo prinesle koristi 

potrošnikom; 

3. poudarja, da je zato, da bi se EU na 

področju tehnologije 5G prebila na čelo, 

izredno pomembno učinkovito odzivanje v 

zgodnjih fazah te tehnologije, saj vodilna 

svetovna vloga pri njenem uvajanju lahko 

prinese zelo velike koristi; za to pa morajo 

biti politike in pravila usmerjeni v 

prihodnost, podpirati naložbe in inovacije 

in upoštevati, da so naložbe potrebne za 

ustvarjanje konkurence, ki bo vodila v 

inovacije, nove storitve in končno več 

naložb, ki bodo prinesle koristi 

potrošnikom; v zvezi s tem poziva 

operaterje, naj več vlagajo v 

infrastrukturo, da bi izboljšali povezljivost 

na podeželju in povečali pokritost z 

omrežji 5G; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  20 

Andreas Schwab 

 

Osnutek mnenja 
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Odstavek 3 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. poudarja, da je zato, da bi se EU na 

področju tehnologije 5G prebila na čelo, 

izredno pomembno učinkovito odzivanje v 

zgodnjih fazah te tehnologije, saj vodilna 

svetovna vloga pri njenem uvajanju lahko 

prinese zelo velike koristi; za to pa morajo 

biti politike in pravila usmerjeni v 

prihodnost ter s tržno usmerjenim in manj 

strogim pristopom, ki bo spodbujal 

konkurenco, podpirati naložbe in inovacije, 

spremljati pa jih mora premišljena davčna 

politika, ki bo upoštevala, da so naložbe 

potrebne za ustvarjanje konkurence, ki bo 

vodila v inovacije, nove storitve in končno 

več naložb, ki bodo prinesle koristi 

potrošnikom; 

3. poudarja, da je zato, da bi se EU na 

področju tehnologije 5G prebila na čelo, 

izredno pomembno učinkovito odzivanje v 

zgodnjih fazah te tehnologije, da bi 

spodbujali konkurenčnost evropskih 

podjetij, predvsem evropskih malih in 

srednjih podjetij, saj lahko vodilna 

svetovna vloga pri njenem uvajanju prinese 

zelo velike koristi; meni, da je potrebna 

obsežna evropska strategija in da morajo 

biti politike in pravila usmerjeni v 

prihodnost ter s tržno usmerjenim in manj 

strogim pristopom, ki bo spodbujal 

konkurenco, podpirati naložbe in inovacije, 

spremljati pa jih mora premišljena davčna 

politika; ugotavlja, da so naložbe potrebne 

za ustvarjanje konkurence, ki bo vodila v 

inovacije, nove storitve in končno več 

naložb, ki bodo prinesle koristi 

potrošnikom; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  21 

Philippe Juvin 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 3 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. poudarja, da je zato, da bi se EU na 

področju tehnologije 5G prebila na čelo, 

izredno pomembno učinkovito odzivanje v 

zgodnjih fazah te tehnologije, saj vodilna 

svetovna vloga pri njenem uvajanju lahko 

prinese zelo velike koristi; za to pa morajo 

biti politike in pravila usmerjeni v 

prihodnost ter s tržno usmerjenim in manj 

strogim pristopom, ki bo spodbujal 

konkurenco, podpirati naložbe in inovacije, 

spremljati pa jih mora premišljena davčna 

3. poudarja, da je zato, da bi se EU na 

področju tehnologije 5G prebila na čelo, 

izredno pomembno učinkovito odzivanje v 

zgodnjih fazah te tehnologije, saj vodilna 

svetovna vloga pri njenem uvajanju lahko 

prinese zelo velike koristi; za to morajo biti 

politike in pravila usmerjeni v prihodnost, 

spodbujati naložbe v posodobljeno 

evropsko infrastrukturo in inovacije ter s 

tržno usmerjenim in manj strogim 

pristopom, ki bo spodbujal konkurenco, 
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politika, ki bo upoštevala, da so naložbe 

potrebne za ustvarjanje konkurence, ki bo 

vodila v inovacije, nove storitve in končno 

več naložb, ki bodo prinesle koristi 

potrošnikom; 

podpirati naložbe in inovacije, spremljati 

pa jih mora premišljena davčna politika, ki 

bo upoštevala, da so naložbe potrebne za 

ustvarjanje konkurence, ki bo vodila v 

inovacije, nove storitve in končno več 

naložb, ki bodo prinesle koristi 

potrošnikom; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  22 

Maria Grapini 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 3 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. poudarja, da je zato, da bi se EU na 

področju tehnologije 5G prebila na čelo, 

izredno pomembno učinkovito odzivanje v 

zgodnjih fazah te tehnologije, saj vodilna 

svetovna vloga pri njenem uvajanju lahko 

prinese zelo velike koristi; za to pa morajo 

biti politike in pravila usmerjeni v 

prihodnost ter s tržno usmerjenim in manj 

strogim pristopom, ki bo spodbujal 

konkurenco, podpirati naložbe in inovacije, 

spremljati pa jih mora premišljena davčna 

politika, ki bo upoštevala, da so naložbe 

potrebne za ustvarjanje konkurence, ki bo 

vodila v inovacije, nove storitve in končno 

več naložb, ki bodo prinesle koristi 

potrošnikom; 

3. poudarja, da je za to, da bi se EU na 

področju tehnologije 5G prebila na čelo in 

spodbodla konkurenčnost evropske 

industrije, izredno pomembno učinkovito 

odzivanje v zgodnjih fazah te tehnologije, 

saj vodilna svetovna vloga pri njenem 

uvajanju lahko prinese zelo velike koristi; 

za to pa morajo biti politike in pravila 

usmerjeni v prihodnost ter s tržno 

usmerjenim in manj strogim pristopom, ki 

bo spodbujal konkurenco, podpirati 

naložbe in inovacije, spremljati pa jih mora 

premišljena davčna politika, ki bo 

upoštevala, da so naložbe potrebne za 

ustvarjanje konkurence, ki bo vodila v 

inovacije, nove storitve in končno več 

naložb, ki bodo prinesle koristi 

potrošnikom; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  23 

Vicky Ford 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 3 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. poudarja, da je zato, da bi se EU na 

področju tehnologije 5G prebila na čelo, 

izredno pomembno učinkovito odzivanje v 

zgodnjih fazah te tehnologije, saj vodilna 

svetovna vloga pri njenem uvajanju lahko 

prinese zelo velike koristi; za to pa morajo 

biti politike in pravila usmerjeni v 

prihodnost ter s tržno usmerjenim in manj 

strogim pristopom, ki bo spodbujal 

konkurenco, podpirati naložbe in 

inovacije, spremljati pa jih mora 

premišljena davčna politika, ki bo 

upoštevala, da so naložbe potrebne za 

ustvarjanje konkurence, ki bo vodila v 

inovacije, nove storitve in končno več 

naložb, ki bodo prinesle koristi 

potrošnikom; 

3. poudarja, da je zato, da bi 

se evropska industrija na področju 

tehnologije 5G prebila na čelo, izredno 

pomembno učinkovito odzivanje v 

zgodnjih fazah te tehnologije, saj vodilna 

svetovna vloga pri njenem uvajanju lahko 

prinese zelo velike koristi; za to pa morajo 

biti politike in pravila usmerjeni navzven 

in v prihodnost ter podpirati naložbe in 

inovacije, s tržno usmerjenim in manj 

strogim pristopom, ki bo spodbujal 

konkurenco, spremljati pa jih mora 

premišljena davčna politika, ki bo 

upoštevala, da so naložbe potrebne za 

ustvarjanje konkurence, ki bo vodila v 

inovacije, nove storitve in končno več 

naložb, ki bodo prinesle koristi 

potrošnikom; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  24 

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 3 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. poudarja, da je zato, da bi se EU na 

področju tehnologije 5G prebila na čelo, 

izredno pomembno učinkovito odzivanje v 

zgodnjih fazah te tehnologije, saj vodilna 

svetovna vloga pri njenem uvajanju lahko 

prinese zelo velike koristi; za to pa morajo 

biti politike in pravila usmerjeni v 

prihodnost ter s tržno usmerjenim in manj 

strogim pristopom, ki bo spodbujal 

konkurenco, podpirati naložbe in 

inovacije, spremljati pa jih mora 

premišljena davčna politika, ki bo 

upoštevala, da so naložbe potrebne za 

ustvarjanje konkurence, ki bo vodila v 

3. poudarja, da je zato, da bi se EU na 

področju tehnologije 5G prebila na čelo, 

izredno pomembno učinkovito odzivanje v 

zgodnjih fazah te tehnologije, saj vodilna 

svetovna vloga pri njenem uvajanju lahko 

prinese zelo velike koristi; za to pa morajo 

biti politike in pravila usmerjeni v 

prihodnost ter podpirati naložbe in 

inovacije, s tržno usmerjenim in manj 

strogim pristopom, ki bo spodbujal 

konkurenco in upošteval, da so naložbe 

potrebne za ustvarjanje konkurence, ki bo 

vodila v inovacije, nove storitve in končno 

več naložb, ki bodo prinesle koristi 
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inovacije, nove storitve in končno več 

naložb, ki bodo prinesle koristi 

potrošnikom; 

potrošnikom; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  25 

Sergio Gutiérrez Prieto, Biljana Borzan, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 3 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 3a. meni, da je pokritost in 

razpoložljivost te tehnologije mogoče 

dopolniti s pobudo, ki jo je predlagala 

Komisija, da se zainteresiranim 

lokalnim oblastem zagotovi možnost, da v 

okviru programa WiFi4EU vsem svojim 

prebivalcem zagotovijo brezplačno Wi-Fi 

povezavo v javnih stavbah in njihovi 

okolici, zdravstvenih centrih ter parkih in 

na javnih trgih;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  26 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Carlos Coelho, Anna 

Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese 

Vaidere, Roberta Metsola 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 3 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 3a. pozdravlja sklad za širokopasovno 

povezovanje Evrope, ki je sklad za 

širokopasovno infrastrukturo, v katerem 

so lahko udeležene nacionalne 

spodbujevalne banke ali institucije in 

zasebni vlagatelji, kar bo korak naprej pri 
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zagotavljanju naložb v infrastrukturo na 

slabo oskrbljenih, manj poseljenih, 

podeželskih in oddaljenih območjih; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  27 

Lambert van Nistelrooij 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 3 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 3a. pozdravlja sklad za širokopasovno 

povezovanje Evrope, ki je sklad za 

širokopasovno infrastrukturo, v katerem 

so lahko udeležene nacionalne 

spodbujevalne banke ali institucije in 

zasebni vlagatelji, kar bo korak naprej pri 

zagotavljanju naložb v infrastrukturo na 

slabo oskrbljenih, manj poseljenih, 

podeželskih in oddaljenih območjih;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  28 

Andreas Schwab 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 3 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 3a. poudarja, da bi bilo treba pri 

razvoju tehnologij 5G spodbujati evropski 

pristop z več deležniki, saj je za uporabo 

možnosti naslednjega standarda mobilne 

telefonije G5 potrebno pretežno usklajeno 

uvajanje omrežij 5G v Evropi; 

Or. de 
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Predlog spremembe  29 

Maria Grapini 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 3 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 3a. poudarja, da so za uvedbo 5G v 

EU pomembni usklajevalni ukrepi; 

opozarja, da Unija potrebuje skladen 

pristop do razvoja 5G v vseh 28 državah, 

da bi ustvarila vzdržen notranji trg za te 

proizvode in storitve; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  30 

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Dita Charanzová 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 3 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 3a. poudarja, da je pravočasno 

sprejetje Evropskega zakonika o 

elektronskih komunikacijah bistveno za 

zagotovitev pravne varnosti in 

predvidljivosti za ponudnike 

telekomunikacijskih storitev; poudarja, da 

bi moral zakonik spodbuditi 

(infrastrukturno) konkurenco; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  31 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Buşoi, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 3 b (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 
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 3b. poziva Komisijo, naj preuči 

nacionalne širokopasovne načrte, da bi 

opredelila vrzeli, in oblikuje priporočila za 

posamezne države za nadaljnje ukrepanje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  32 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi, 

Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 3 c (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 3c. poziva Evropsko komisijo, naj v 

okviru priprav naslednjega večletnega 

finančnega okvira za obdobje 2020–2027 

zagotovi, vzdržuje in razvije financiranje 

akcijskega načrta za 4G na ustrezni ravni; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  33 

Marcus Pretzell 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 4 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. poudarja, da je treba uskladiti 

osnovna pravila za dodelitev novih 

frekvenc v pasu 700 MHz za brezžično 

širokopasovno povezavo ter razmisliti o 

dodelitvi licenc za dovolj dolgo obdobje, 

da bi vlagateljem zagotovili predvidljivost, 

hkrati pa poudarja, da je za uporabo 

tehnologije 5G strateško pomembno, da bi 

dosegli dogovor o uskladitvi vseh 

frekvenčnih pasov pod in nad 6 GHz in da 

je ta dogovor treba doseči do konca 

4. poudarja, da je treba uskladiti 

osnovna pravila za dodelitev novih 

frekvenc v pasu 700 MHz za brezžično 

širokopasovno povezavo ter razmisliti o 

dodelitvi licenc za dovolj dolgo obdobje, 

da bi vlagateljem zagotovili predvidljivost; 
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leta 2017; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  34 

Julia Reda 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 4 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. poudarja, da je treba uskladiti 

osnovna pravila za dodelitev novih 

frekvenc v pasu 700 MHz za brezžično 

širokopasovno povezavo ter razmisliti o 

dodelitvi licenc za dovolj dolgo obdobje, 

da bi vlagateljem zagotovili predvidljivost, 

hkrati pa poudarja, da je za uporabo 

tehnologije 5G strateško pomembno, da bi 

dosegli dogovor o uskladitvi vseh 

frekvenčnih pasov pod in nad 6 GHz in da 

je ta dogovor treba doseči do konca 

leta 2017; 

4. poudarja, da je treba uskladiti 

osnovna pravila za dodelitev novih 

frekvenc v pasu 700 MHz za brezžično 

širokopasovno povezavo ter razmisliti o 

prožnem sistemu za izdajo dovoljenj, ki bo 

spodbujal uporabo spektra in razvoj novih 

aplikacij ter preprečil nastajanje 

monopolov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  35 

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 4 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. poudarja, da je treba uskladiti 

osnovna pravila za dodelitev novih 

frekvenc v pasu 700 MHz za brezžično 

širokopasovno povezavo ter razmisliti o 

dodelitvi licenc za dovolj dolgo obdobje, 

da bi vlagateljem zagotovili predvidljivost, 

hkrati pa poudarja, da je za uporabo 

tehnologije 5G strateško pomembno, da bi 

dosegli dogovor o uskladitvi vseh 

4. poudarja, da morajo države članice 

uporabljati pravila, sprejeta na ravni EU, 

o dodelitvi frekvenc v pasu 700 MHz za 

brezžično širokopasovno povezavo ter da 

je potrebna politika spektra, usklajena na 

ravni EU, da bi vlagateljem zagotovili 

predvidljivost, hkrati pa poudarja, da je za 

uporabo tehnologije 5G strateško 

pomembno, da bi dosegli dogovor o 
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frekvenčnih pasov pod in nad 6 GHz in da 

je ta dogovor treba doseči do konca 

leta 2017; 

uskladitvi vseh frekvenčnih pasov pod in 

nad 6 GHz in da je ta dogovor treba doseči 

do konca leta 2017; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  36 

Antonio López-Istúriz White, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Buşoi, Ildikó 

Gáll-Pelcz 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 4 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. poudarja, da je treba uskladiti 

osnovna pravila za dodelitev novih 

frekvenc v pasu 700 MHz za brezžično 

širokopasovno povezavo ter razmisliti o 

dodelitvi licenc za dovolj dolgo obdobje, 

da bi vlagateljem zagotovili predvidljivost, 

hkrati pa poudarja, da je za uporabo 

tehnologije 5G strateško pomembno, da bi 

dosegli dogovor o uskladitvi vseh 

frekvenčnih pasov pod in nad 6 GHz in da 

je ta dogovor treba doseči do konca 

leta 2017; 

4. poudarja, da je treba uskladiti 

osnovna pravila za dodelitev novih 

frekvenc v pasu 700 MHz za brezžično 

širokopasovno povezavo ter razmisliti o 

dodelitvi licenc za dovolj dolgo obdobje, 

da bi vlagateljem zagotovili predvidljivost 

ter donosnost naložb, hkrati pa poudarja, 

da je za uporabo tehnologije 5G strateško 

pomembno, da bi dosegli dogovor o 

uskladitvi vseh frekvenčnih pasov pod in 

nad 6 GHz in da je ta dogovor treba doseči 

do konca leta 2017; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  37 

Vicky Ford 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 4 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. poudarja, da je treba uskladiti 

osnovna pravila za dodelitev novih 

frekvenc v pasu 700 MHz za brezžično 

širokopasovno povezavo ter razmisliti o 

dodelitvi licenc za dovolj dolgo obdobje, 

da bi vlagateljem zagotovili predvidljivost, 

4. poudarja, da je treba uskladiti 

osnovna pravila za dodelitev novih 

frekvenc v pasu 700 MHz za brezžično 

širokopasovno povezavo ter razmisliti o 

dodelitvi licenc za dovolj dolgo obdobje, 

da bi vlagateljem zagotovili predvidljivost, 
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hkrati pa poudarja, da je za uporabo 

tehnologije 5G strateško pomembno, da bi 

dosegli dogovor o uskladitvi vseh 

frekvenčnih pasov pod in nad 6 GHz in da 

je ta dogovor treba doseči do konca 

leta 2017; 

hkrati pa poudarja, da je za uporabo 

tehnologije 5G strateško pomembno, da bi 

dosegli dogovor o mednarodni 

harmonizaciji vseh frekvenčnih pasov pod 

in nad 6 GHz in da je ta dogovor treba 

doseči do konca leta 2017; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  38 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Carlos Coelho, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, 

Cristian-Silviu Buşoi 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 4 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. poudarja, da je treba uskladiti 

osnovna pravila za dodelitev novih 

frekvenc v pasu 700 MHz za brezžično 

širokopasovno povezavo ter razmisliti o 

dodelitvi licenc za dovolj dolgo obdobje, 

da bi vlagateljem zagotovili predvidljivost, 

hkrati pa poudarja, da je za uporabo 

tehnologije 5G strateško pomembno, da bi 

dosegli dogovor o uskladitvi vseh 

frekvenčnih pasov pod in nad 6 GHz in da 

je ta dogovor treba doseči do konca 

leta 2017; 

4. poudarja, da je treba uskladiti 

osnovna pravila za dodelitev novih 

frekvenc v pasu 700 MHz za brezžično 

širokopasovno povezavo ter razmisliti o 

dodelitvi licenc za dovolj dolgo obdobje, 

da bi vlagateljem zagotovili predvidljivost, 

hkrati pa poudarja, da je za uporabo 

tehnologije 5G strateško pomembno, da bi 

dosegli dogovor o uskladitvi vseh 

frekvenčnih pasov pod in nad 6 GHz in da 

je ta dogovor treba doseči do konca leta 

2017, mnogo pred svetovno konferenco o 

radiokomunikacijah leta 2019; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  39 

Julia Reda 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 4 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 4a. poudarja, da imajo lahko 

frekvenčni pasovi, ki so nižji od tistih za 
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predvidena omrežja 5G, kot na primer 700 

MHz, tehnološke prednosti za boljše 

razširjanje in pokrivanje večjih območij z 

enim oddajnim stolpom, vendar pa 700 

MHz ne omogoča širokopasovnih 

aplikacij; zato podpira usklajen pristop 

Komisije k politiki spektra, tako za 

nadaljnjo prerazporeditev v okviru 

radijskih pasov UHF (300 MHz do 3 

GHz) kot v drugih pasovih, pri čemer je 

skupni cilj nadaljnje zmanjšanje digitalne 

vrzeli in izboljšanje povezljivosti na 

podeželju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  40 

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 4 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 4a. se zaveda pomena evropskega 

optičnega omrežja za univerzalen 

širokopasovni dostop, ki je osnova za 

gigabitno družbo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  41 

Julia Reda 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 4 b (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 4b. poziva, naj se pred svetovno 

konferenco o radiokomunikacijah 2019 

zagotovijo začasni pasovi spektra za 5G, 

da bi spodbudili razvoj aplikacij in 

poslovnih modelov 5G; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  42 

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 4 b (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 4b. poudarja pomen satelitskih 

komunikacij pri zagotavljanju splošnega 

dostopa do omrežij 5G, predvsem v 

oddaljenih območjih, kot dopolnila 

prizemnim omrežjem; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  43 

Julia Reda 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 4 c (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 4c. poziva, naj se zagotovi podpora za 

raziskave na področju tehnologije 5G, ki 

bi lahko pomagala pri zapiranju digitalne 

vrzeli, predvsem na podeželju, in podpira 

politike, ki bi omrežne operaterje 

spodbudile k nadaljnjemu zagotavljanju 

širokopasovnih povezav, predvsem na 

manj razvitem podeželju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  44 

Julia Reda 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 4 d (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 4d. poziva, naj se zagotovi podpora 

lokalnim ponudnikom in ponudnikom, ki 

so mala in srednja podjetja, pri 

vzpostavitvi infrastrukture, predvsem kar 

zadeva morebitne visoke stroške za 

administracijo, dovoljenja za projektiranje 

in nakup nepremičnin; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  45 

Julia Reda 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 4 e (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 4e. podpira izboljševanje digitalnih 

znanj in spretnosti ter odpravljanje 

digitalne nepismenosti; poudarja, da je za 

razvijanje razumevanja, kako tehnologija 

deluje, pomembno neformalno 

izobraževanje; zato poziva, naj se 

podprejo pobude civilne družbe in 

navdušencev, ki polagajo temelje za 

digitalno pismenost in avtonomijo na 

področju izobraževanja v vsej Evropi; 

poziva tudi, da bi oblikovali politike, s 

katerimi bi podprli pravico do poseganja v 

tehnologijo, saj je to pomembno orodje 

neformalnega izobraževanja; poudarja, 

da je za to pomembna odprta in prosto 

dostopna tehnologija; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  46 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, 

Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Osnutek mnenja 
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Odstavek 5 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5. poudarja, da je za hitro uvedbo 

interneta stvari ključno vzpostaviti splošno 

sprejete standarde za omrežja 5G in 

naprave, usposobljene za tehnologijo 5G, 

za sprejetje teh standardov pa mora 

vodilno vlogo prevzeti zasebni sektor; 

5. poudarja, da je za hitro uvedbo 

interneta stvari ključno vzpostaviti odprte, 

interoperabilne in splošno sprejete 

standarde za omrežja 5G in naprave, 

usposobljene za tehnologijo 5G, ter poziva 

proizvajalce, operaterje, regulativne 

organe, znanstveno skupnost in vse 

ustrezne deležnike, naj se dogovorijo o 

standardu za omrežja 5G, v katerem bodo 

dodelane podrobnosti o tem, kakšna naj 

bodo omrežja prihodnosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  47 

Julia Reda 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 5 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5. poudarja, da je za hitro uvedbo 

interneta stvari ključno vzpostaviti splošno 

sprejete standarde za omrežja 5G in 

naprave, usposobljene za tehnologijo 5G, 

za sprejetje teh standardov pa mora 

vodilno vlogo prevzeti zasebni sektor; 

5. poudarja, da je za hitro uvedbo 

interneta stvari ključno vzpostaviti splošno 

sprejete standarde za omrežja 5G in 

naprave, usposobljene za tehnologijo 5G, 

za sprejetje teh standardov pa si mora 

prizadevati tako javni kot zasebni sektor; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  48 

Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 5 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 5a. poudarja, da je preobrazbena 

vloga 5G za poslovne modele in za 
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učinkovitost na različnih področjih 

specifična za posamezne sektorje; 

poudarja, da je nujno treba vzpostaviti 

partnerstva med telekomunikacijskimi 

operaterji in vertikalnimi panogami, kot 

so zdravstvo, energija ter mediji in 

zabavna industrija; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  49 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Carlos Coelho, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, 

Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 5 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 5a. poudarja, da si še vedno ni mogoče 

niti zamisliti vseh možnosti, ki jih 

tehnologija računalništva v oblaku, 

velepodatki in internet stvari pomenijo za 

rast in delovna mesta ter za boljše 

življenje vseh državljanov – a seveda pod 

pogojem, da bo povsod na voljo zanesljiva 

povezljivost; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  50 

Julia Reda 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 5 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 5a. podpira raziskave o potencialu 

tehnologije 5G za prihranke energije; 

Or. en 
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Predlog spremembe  51 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi, 

Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 5 b (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 5b. želi opozoriti, da bo 5G omogočil 

nove visokokakovostne storitve, povezal 

nove panoge in navsezadnje izboljšal 

uporabniško izkušnjo za čedalje 

naprednejše in zahtevnejše digitalne 

uporabnike; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  52 

Julia Reda 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 5 b (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 5b. poudarja, da so pomembne 

raziskave o varstvu zasebnosti v 

tehnologiji 5G; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  53 

Sergio Gutiérrez Prieto, Kerstin Westphal, Maria Grapini, Marlene Mizzi, Marc 

Tarabella, Virginie Rozière 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

6. je zaskrbljen, da bi EU brez 6. se zaveda, da so omrežja 4G 
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sodobnega digitalnega omrežja in 

infrastrukture, ki bi zagotavljala 

kakovostno in hitro povezljivost, lahko pri 

privabljanju naložb in ohranjanju znanja 

zaostala za drugimi regijami ter tako 

izgubila konkurenčno prednost; 

premalo zmogljiva zaradi vala 

povezljivosti, ki bo v naslednjih nekaj letih 

preplavil milijone naprav (stroje, robote, 

brezpilotne zrakoplove, avtomobile, 

nosljivo tehnologijo, naprave in senzorje) 

ter tudi je zaskrbljen, da bi EU brez 

sodobnega digitalnega omrežja in 

infrastrukture, ki bi zagotavljala 

visokokakovostno in hitro povezljivost, 

utegnila pri privabljanju naložb in 

ohranjanju znanja zaostati za drugimi 

regijami ter tako izgubila konkurenčno 

prednost; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  54 

Andreas Schwab 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

6. je zaskrbljen, da bi EU brez 

sodobnega digitalnega omrežja in 

infrastrukture, ki bi zagotavljala 

kakovostno in hitro povezljivost, lahko pri 

privabljanju naložb in ohranjanju znanja 

zaostala za drugimi regijami ter tako 

izgubila konkurenčno prednost; 

6. je zaskrbljen, da bi EU brez 

sodobnega digitalnega omrežja in 

infrastrukture, ki bi zagotavljala 

kakovostno in hitro povezljivost, lahko pri 

privabljanju naložb in ohranjanju znanja 

zaostala za drugimi regijami ter tako 

izgubila konkurenčno prednost, in poziva k 

nadaljnji izgradnji digitalnih omrežij in 

infrastrukture, predvsem na podeželju; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  55 

Julia Reda 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 
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6. je zaskrbljen, da bi EU brez 

sodobnega digitalnega omrežja in 

infrastrukture, ki bi zagotavljala 

kakovostno in hitro povezljivost, lahko pri 

privabljanju naložb in ohranjanju znanja 

zaostala za drugimi regijami ter tako 

izgubila konkurenčno prednost; 

6. je zaskrbljen, da bi EU brez 

sodobnega digitalnega omrežja in 

infrastrukture, ki bi zagotavljala 

visokokakovostno in hitro fiksno in 

mobilno povezljivost, utegnila pri 

privabljanju naložb in ohranjanju znanja 

zaostati za drugimi regijami ter tako 

izgubila konkurenčno prednost; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  56 

Renato Soru 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6a. poudarja, kako pomembno je, da 

se podjetja povežejo s prehodom na 

gigabitno družbo; da bi spodbudili 

naložbe v učinkovitejše omrežje, podpira 

poudarek na infrastrukturni konkurenci 

ter poudarja vlogo nacionalnih 

regulativnih organov pri nadzoru v 

uvajalni in komercialni fazi zagona; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  57 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Carlos Coelho, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, 

Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6a. vztraja, da ni nujno samo 

pospeševati naložbe v raziskave in 

inovacije na področju tehnologije 5G, 

marveč je treba tudi razvijati učinkovitejše 
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načine za hitro uvajanje rezultatov 

raziskav in inovacij na trg; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  58 

Julia Reda 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6a. poudarja nove povezljivostne 

paradigme, na primer zankasta omrežja; 

poudarja, da imajo projekti skupnostnega 

brezžičnega dostopa in odprtokodne 

strojne programske opreme še naprej 

pomembno vlogo pri razvoju inovativnih 

konceptov, kot so zankasta omrežja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  59 

Renato Soru 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 b (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6b. poudarja, da je treba spodbujati 

konkurenco in omogočiti enake 

konkurenčne pogoje akterjem v tem 

sektorju, kratkoročno pa vsakemu 

omogočiti tehnološko prožnost pri 

doseganju zahtevanih povezljivostnih 

standardov; meni, da je najbolj obetavna 

tehnologija, povezana z močno razširjeno 

uporabo optike do doma (FTTH); 

Or. en 
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Predlog spremembe  60 

Julia Reda 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 b (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6b. ugotavlja, da se zaradi uporabe 

majhnih celic v 5G in morebitnega 

preusmerjanja z vozlišč k uporabnikom 

porajajo vprašanja s področja varstva 

potrošnikov, podobna tistim, ki so se v 

nekaterih državah članicah že pojavila v 

okviru lastništva usmerjevalnikov; poleg 

tega poudarja, da bi bilo treba upoštevati 

omrežno nevtralnost; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  61 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 b (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 6b. meni, da bi morala Unija v 

partnerstvu s programom EIT Digital 

določiti in dati na voljo učne načrte za 

razvoj znanj in spretnosti na področju 5G, 

da bi preprečili digitalni razkorak in 

izključenost; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  62 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, 

Virginie Rozière 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 7 



 

AM\1117612SL.docx 33/43 PE599.776v01-00 

 SL 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

7. ponovno izraža prepričanje, da je 

nujno potrebna standardizacija tehnologij 

5G, da bi preprečili njihovo fragmentacijo, 

ki bi ovirala interoperabilnost, in opozarja, 

da je za prevzem vodilne vloge pri 

oblikovanju svetovnih standardov bistveno 

mednarodno sodelovanje, ponovno pa tudi 

poudarja, da bi morali biti za pravočasen 

začetek trženja tehnologij 5G začetni 

globalni standardi 5G na voljo do konca 

leta 2019; 

7. ponovno izraža prepričanje, da je 

nujno potrebna standardizacija tehnologij 

5G, da bi preprečili njihovo fragmentacijo, 

ki bi ovirala interoperabilnost; poudarja, 

da bi morala Evropa ohraniti svojo 

osrednjo vlogo v mednarodnem sistemu in 

da bi bilo treba tudi na mednarodni ravni 

spodbujati evropske standarde, oblikovane 

z dejavno udeležbo vseh deležnikov; 

ponovno pa tudi poudarja, da bi morali biti 

za pravočasen začetek trženja tehnologij 

5G začetni globalni standardi 5G na voljo 

do konca leta 2019; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  63 

Philippe Juvin 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 7 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

7. ponovno izraža prepričanje, da je 

nujno potrebna standardizacija tehnologij 

5G, da bi preprečili njihovo fragmentacijo, 

ki bi ovirala interoperabilnost, in opozarja, 

da je za prevzem vodilne vloge pri 

oblikovanju svetovnih standardov bistveno 

mednarodno sodelovanje, ponovno pa tudi 

poudarja, da bi morali biti za pravočasen 

začetek trženja tehnologij 5G začetni 

globalni standardi 5G na voljo do konca 

leta 2019; 

7. ponovno izraža prepričanje, da je 

nujno potrebna evropska standardizacija 

tehnologij 5G, da bi preprečili njihovo 

fragmentacijo, ki bi ovirala 

interoperabilnost, in opozarja, da je za 

prevzem vodilne vloge pri oblikovanju 

svetovnih standardov bistveno mednarodno 

sodelovanje, ponovno pa tudi poudarja, da 

bi morali biti za pravočasen začetek trženja 

tehnologij 5G začetni globalni standardi 

5G na voljo do konca leta 2019; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  64 

Julia Reda 
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Osnutek mnenja 

Odstavek 7 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

7. ponovno izraža prepričanje, da je 

nujno potrebna standardizacija tehnologij 

5G, da bi preprečili njihovo fragmentacijo, 

ki bi ovirala interoperabilnost, in opozarja, 

da je za prevzem vodilne vloge pri 

oblikovanju svetovnih standardov bistveno 

mednarodno sodelovanje, ponovno pa tudi 

poudarja, da bi morali biti za pravočasen 

začetek trženja tehnologij 5G začetni 

globalni standardi 5G na voljo do konca 

leta 2019; 

7. ponovno izraža prepričanje, da je 

nujno potrebna standardizacija tehnologij 

5G, da bi preprečili njihovo fragmentacijo, 

ki bi ovirala interoperabilnost, in opozarja, 

da je za oblikovanje svetovnih standardov 

bistveno mednarodno sodelovanje, 

ponovno pa tudi poudarja, da bi morali biti 

za pravočasen začetek trženja tehnologij 

5G začetni globalni standardi 5G na voljo 

do konca leta 2019; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  65 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Buşoi, Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 7 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 7a. meni, da bi bilo treba spodbujati 

sistem od spodaj navzgor in da mora vsak 

sektor pripraviti svoj načrt za 

standardizacijo, in sicer na podlagi 

postopkov pod okriljem industrije, ter si 

pri tem močno prizadevati za doseganje 

skupnih standardov, ki bi lahko postali 

svetovni standardi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  66 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Carlos Coelho, Philippe 

Juvin, Ivan Štefanec, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-

Silviu Buşoi 
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Osnutek mnenja 

Odstavek 7 b (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 7b. opozarja, da je treba še naprej 

ozaveščati javnost glede koristi interneta 

za državljane in podjetja, saj povečuje 

gospodarske in družbene priložnosti ter 

lahko spodbuja vključevanje in ustvarja 

več možnosti za manj razvita območja 

Unije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  67 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Carlos Coelho, Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 7 c (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 7c. z zanimanjem pričakuje resnično 

zbližujoče omrežno okolje, ko bodo 

kabelske in brezžične komunikacije 

uporabljale skupno infrastrukturo, saj bo 

to družbo povedlo do napredne omrežne 

družbe, na primer z avtomobili brez 

voznika, e-poslovanjem, e-delom, e-

kmetijstvom in kmetovanjem, tako da bo 

vodilo tehnološkega kmetijstva v 21. 

stoletju „proizvajati več z manj“; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  68 

Julia Reda 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 8 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 
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8. poudarja, da bi lahko kljub sedanji 

vztrajni, vendar nizki rasti in visoki stopnji 

brezposelnosti, zlasti med mladimi, po 

navedbah Komisije v okviru akcijskega 

načrta za uporabo tehnologij 5G v EU 

ustvarili dva milijona delovnih mest; 

8. poudarja, da bi lahko kljub sedanji 

vztrajni, vendar nizki rasti in visoki stopnji 

brezposelnosti, zlasti med mladimi, po 

navedbah Komisije v okviru akcijskega 

načrta za uporabo tehnologij 5G v EU 

ustvarili dva milijona delovnih mest; 

opozarja, da je treba za doseganje tega 

cilja preučiti več dejavnikov višje in nižje 

v vrednostni verigi, vključno z 

dostopnostjo za potrošnike, ponudbo in 

povpraševanjem po aplikacijah, zapornimi 

učinki glede opreme in uporabe 

ekosistemov, horizontalnimi koristmi in 

morebitnimi negativnimi učinki na druge 

sektorje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  69 

Vicky Ford 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 8 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

8. poudarja, da bi lahko kljub sedanji 

vztrajni, vendar nizki rasti in visoki stopnji 

brezposelnosti, zlasti med mladimi, po 

navedbah Komisije v okviru akcijskega 

načrta za uporabo tehnologij 5G v EU 

ustvarili dva milijona delovnih mest; 

8. poudarja, da bi lahko kljub sedanji 

vztrajni, vendar nizki rasti in visoki stopnji 

brezposelnosti, zlasti med mladimi, po 

navedbah Komisije v okviru akcijskega 

načrta za uporabo tehnologij 5G v EU 

ustvarili dva milijona delovnih mest; 

poziva Komisijo, naj se osredotoči na 

naložbe v že obstoječe programe in naj 

podpira sektor IKT, na primer prek 

programa Obzorje 2020 in drugih javno-

zasebnih partnerstev, ki so na voljo za 

projekte na področju povezljivosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  70 

Renato Soru 
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Osnutek mnenja 

Odstavek 8 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

8. poudarja, da bi lahko kljub sedanji 

vztrajni, vendar nizki rasti in visoki 

stopnji brezposelnosti, zlasti med mladimi, 

po navedbah Komisije v okviru akcijskega 

načrta za uporabo tehnologij 5G v EU 

ustvarili dva milijona delovnih mest; 

8. poudarja, da bi lahko po navedbah 

Komisije v okviru akcijskega načrta za 

uporabo tehnologij 5G povsod po EU 

ustvarili več kot dva milijona delovnih 

mest, saj bi izboljšali storitve in omogočili 

razvoj in tržno uporabo novih tehnologij; 

poudarja, da je hitra uveljavitev omrežja 

5G in gigabitne družbe sicer potrebna, a 

ne zadošča za zagotovitev, da bo Evropa 

zmogla v celoti izkoristiti priložnosti 

digitalnega sektorja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  71 

Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 8 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

8. poudarja, da bi lahko kljub sedanji 

vztrajni, vendar nizki rasti in visoki 

stopnji brezposelnosti, zlasti med mladimi, 

po navedbah Komisije v okviru akcijskega 

načrta za uporabo tehnologij 5G v EU 

ustvarili dva milijona delovnih mest; 

8. poudarja, da bi lahko po navedbah 

Komisije v okviru akcijskega načrta za 

uporabo tehnologij 5G v EU ustvarili dva 

milijona delovnih mest, s čimer bi lahko 

spodbodli evropsko gospodarstvo in se 

borili proti visoki stopnji brezposelnosti, 

zlasti med mladimi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  72 

Renato Soru 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 8 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 
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 8a. podpira hitro uvedbo povezav 

gigabitnih hitrosti na ključnih področjih, 

kot so šole, stavbe javnih organov in 

poslovni parki, ter hitro uvedbo omrežja 

5G v mestih; meni, da bi morala Komisija 

podpirati ambicioznejše načrte na tem 

področju, saj gospodarskim in 

izobraževalnim subjektom omogoča 

dostop do vrhunskih tehnologij; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  73 

Maria Grapini 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 8 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 8a. poudarja za javno-zasebna 

partnerstva za 5G pomembno podpirajo 

prizadevanja, da bi evropski industriji 

pomagali uspeti na svetovnem trgu in 

poiskali nove priložnosti za inovacije; 

Or. ro 

 

Predlog spremembe  74 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Carlos Coelho, Philippe 

Juvin, Birgit Collin-Langen, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 8 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 8a. se zavzema, da bi pri merjenju 

učinka tehnologije presegli uporabo zgolj 

ekonomskih kazalnikov in podobo 

dopolnili še z socioekonomskimi 

kazalniki; 

Or. en 
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Predlog spremembe  75 

Antonio López-Istúriz White, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Anna Maria Corazza 

Bildt, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 9 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

9. poudarja, da je potrebno tesno 

sodelovanje vseh deležnikov, od institucij 

EU do držav članic, od zasebnega sektorja 

do civilne družbe, saj bomo le tako lahko 

razvili skupno in enotno vizijo, ki bo 

temeljila na ideji, da digitalne tehnologije 

in komunikacije omogočajo boljše 

življenje za vse; 

9. poudarja, da je potrebno tesno 

sodelovanje vseh deležnikov, od institucij 

EU do držav članic, od zasebnega sektorja 

do civilne družbe, saj bomo le tako lahko 

razvili skupno in enotno vizijo, ki bo 

temeljila na ideji, da digitalne tehnologije 

in komunikacije omogočajo boljše 

življenje za vse, na primer ublažijo 

zdravstvene stroške, ki se nezadržno 

višajo, medtem ko se evropsko 

prebivalstvo stara; tehnologija nam lahko 

pomaga preusmeriti zdravstveni model od 

zdravljenja k preprečevanju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  76 

Lambert van Nistelrooij 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 9 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

9. poudarja, da je potrebno tesno 

sodelovanje vseh deležnikov, od institucij 

EU do držav članic, od zasebnega sektorja 

do civilne družbe, saj bomo le tako lahko 

razvili skupno in enotno vizijo, ki bo 

temeljila na ideji, da digitalne tehnologije 

in komunikacije omogočajo boljše 

življenje za vse; 

9. poudarja, da je potrebno tesno 

sodelovanje vseh deležnikov, od institucij 

EU do držav članic, od zasebnega sektorja 

do civilne družbe, saj bomo le tako lahko 

razvili skupno in enotno vizijo, ki bo 

temeljila na ideji, da digitalne tehnologije 

in komunikacije omogočajo boljše 

življenje za vse; zdravstveni stroški se na 

primer nezadržno višajo, evropsko 

prebivalstvo pa se stara; tehnologija nam 

lahko pomaga preusmeriti zdravstveni 
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model od zdravljenja k preprečevanju, 

tako da bi zdravstvo ostalo cenovno 

dostopno; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  77 

Julia Reda 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 9 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

9. poudarja, da je potrebno tesno 

sodelovanje vseh deležnikov, od institucij 

EU do držav članic, od zasebnega sektorja 

do civilne družbe, saj bomo le tako lahko 

razvili skupno in enotno vizijo, ki bo 

temeljila na ideji, da digitalne tehnologije 

in komunikacije omogočajo boljše 

življenje za vse; 

9. poudarja, da je potrebno tesno 

sodelovanje vseh deležnikov, od institucij 

EU do držav članic, od zasebnega sektorja 

do civilne družbe, pri čemer je treba 

izrecno upoštevati posebne potrebe 

civilnodružbenih subjektov glede 

finančnih in kadrovskih virov, saj bomo le 

tako lahko razvili skupno in enotno vizijo, 

ki bo temeljila na ideji, da digitalne 

tehnologije in komunikacija omogočajo 

boljše življenje za vse; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  78 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, 

Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 9 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

9. poudarja, da je potrebno tesno 

sodelovanje vseh deležnikov, od institucij 

EU do držav članic, od zasebnega sektorja 

do civilne družbe, saj bomo le tako lahko 

razvili skupno in enotno vizijo, ki bo 

temeljila na ideji, da digitalne tehnologije 

in komunikacije omogočajo boljše 

9. poudarja, da je potrebno tesno 

sodelovanje vseh deležnikov, od institucij 

EU do držav članic in evropskih regij, od 

zasebnega sektorja do civilne družbe, saj 

bomo le tako lahko razvili skupno in 

enotno vizijo, ki bo temeljila na ideji, da 

digitalne tehnologije in komunikacije 
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življenje za vse; omogočajo boljše življenje za vse; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  79 

Vicky Ford 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 9 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

9. poudarja, da je potrebno tesno 

sodelovanje vseh deležnikov, od institucij 

EU do držav članic, od zasebnega sektorja 

do civilne družbe, saj bomo le tako lahko 

razvili skupno in enotno vizijo, ki bo 

temeljila na ideji, da digitalne tehnologije 

in komunikacije omogočajo boljše 

življenje za vse; 

9. poudarja, da je potrebno tesno 

sodelovanje vseh deležnikov, od institucij 

EU do držav članic, od zasebnega sektorja 

in industrije do civilne družbe, saj bomo le 

tako lahko razvili skupno in enotno vizijo, 

ki bo temeljila na ideji, da digitalne 

tehnologije in komunikacije omogočajo 

boljše življenje za vse; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  80 

Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho, 

Philippe Juvin, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Cristian-Silviu Buşoi, 

Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 9 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 9a. priporoča, naj Komisija uvede 

letno pregledovanje napredka in pripravi 

priporočila za poročanje o akcijskem 

načrtu za 5G ter obvesti Parlament o 

rezultatih; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  81 
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Julia Reda 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 10 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

10. ponovno izraža prepričanje, da se 

lahko močnejši in dinamični notranji trg 

vzpostavi samo s trdno rastjo in večjo 

zaposlenostjo in da bomo rast in 

ustvarjanje kakovostnih delovnih mest 

najhitreje dosegli z dokončanjem 

uspešnega enotnega digitalnega trga. 

10. ponovno izraža prepričanje, da se 

lahko močnejši in dinamičen notranji trg 

vzpostavi samo s trdno rastjo, konkurenco 

in večjo zaposlenostjo pri deležnikih in da 

bomo rast in ustvarjanje kakovostnih 

delovnih mest najhitreje dosegli z 

dokončanjem uspešnega enotnega trga. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  82 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Nicola Danti, Pina Picierno, Marlene Mizzi, 

Marc Tarabella, Virginie Rozière 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 10 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

10. ponovno izraža prepričanje, da se 

lahko močnejši in dinamični notranji trg 

vzpostavi samo s trdno rastjo in večjo 

zaposlenostjo in da bomo rast in 

ustvarjanje kakovostnih delovnih mest 

najhitreje dosegli z dokončanjem 

uspešnega enotnega digitalnega trga. 

10. ponovno izraža prepričanje, da se 

lahko močnejši in dinamični notranji trg 

vzpostavi samo s trdno in vzdržno rastjo in 

večjo zaposlenostjo in da bomo rast in 

ustvarjanje kakovostnih delovnih mest 

najhitreje dosegli z dokončanjem 

uspešnega enotnega digitalnega trga. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  83 

Morten Løkkegaard, Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 10 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

10. ponovno izraža prepričanje, da se 10. ponovno izraža prepričanje, da se 
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lahko močnejši in dinamični notranji trg 

vzpostavi samo s trdno rastjo in večjo 

zaposlenostjo in da bomo rast in 

ustvarjanje kakovostnih delovnih mest 

najhitreje dosegli z dokončanjem 

uspešnega enotnega digitalnega trga. 

lahko močnejši in dinamični notranji trg 

vzpostavi samo s trdno rastjo in večjo 

zaposlenostjo in da bomo rast in 

ustvarjanje delovnih mest najhitreje dosegli 

z dokončanjem uspešnega enotnega 

digitalnega trga. 

Or. en 

 


