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NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

 zdůrazňuje, že silná evropská gigabitová společnost a rychlé zavedení technologií 5G je 

tou nejinkluzivnější cestou k realizaci jednotného digitálního trhu, vzhledem k tomu, že 

vysokorychlostní širokopásmové připojení může podpořit univerzální růst, a to zejména 

ve venkovských oblastech, tím, že jim bude poskytovat nástroje k zapojení do věku 

internetu věcí stejným tempem jako v městských oblastech, přičemž venkovské oblasti 

mají konkurenční výhodu v podobě nižších nákladů na bydlení, stravování a vzdělávání;

 lituje situace, která vznikla v důsledku pomalé reakce EU na 4G ve srovnání s ostatními 

světovými regiony, které získaly vedení a nyní těží ze všech souvisejících výhod;

 zdůrazňuje, že je velmi důležité účinně reagovat v počátečních fázích sítě 5G, aby se EU 

dostala na špici, vzhledem k tomu, že pokud by se při přípravě na tuto technologii stala 

vedoucí hnací silou ve světě, mohlo by to pro ni mít potenciálně velký přínos, a aby k 

tomu došlo, politiky i předpisy musí být orientované na budoucnost, investice a inovace a 

uplatňovat tržní a nezatěžující přístup podporující hospodářskou soutěž, spolu s 

rozumnými daňovými politikami uznávajícími skutečnost, že jsou zapotřebí investice k 

vytvoření hospodářské soutěže, která následně povede k inovaci, novým službám a 

konečně k dalším investicím, které budou přínosné pro zákazníky; 

 zdůrazňuje, že je třeba harmonizovat základní pravidla pro přidělování nového spektra v 

rámci pásma 700 MHz pro bezdrátové širokopásmové připojení a zvážit přidělení 

dostatečně dlouhodobých licencí, které by investorům poskytovaly předvídatelnost, a 

zároveň podtrhuje, že dohoda o harmonizaci celého souboru pásem spektra pod a nad 6 

GHz je pro spuštění sítě 5G strategicky důležitá a je třeba jí dosáhnout do konce roku 

2017;

 zdůrazňuje, že zavedení široce uznávaných odvětvových norem pro sítě 5G a pro zařízení 

internetu věcí založená na technologii 5G je kritické k zajištění rychlého přijetí internetu 

věcí a že pro přijetí těchto norem je nezbytná hnací síla soukromého sektoru;

 je znepokojen tím, že bez moderních digitálních sítí a infrastruktury poskytující vysoce 

kvalitní a rychlou konektivitu je EU v nebezpečí, že začne zaostávat za ostatními regiony, 

pokud jde o přilákání investic a zachovávání znalostí, což bude mít za následek ztrátu 

konkurenční výhody;

 znovu vyjadřuje své přesvědčení, že je naléhavě třeba přistoupit ke standardizaci, která by 

předešla fragmentaci technologií 5G, aby nedošlo k narušení interoperability, a připomíná, 

že k tomu, aby bylo možné získat vedoucí postavení při navrhování globálních norem, je 

zcela nezbytná mezinárodní spolupráce, a dále připomíná, že je třeba do konce roku 2019 

zajistit dostupnost úvodních globálních norem pro 5G, což umožní včasné komerční 

spuštění sítě 5G;

 zdůrazňuje skutečnost, že podle Komise má akční plán na zavedení sítě 5G po celé EU 

„potenciál vytvořit dva miliony pracovních míst“ i přes stávající konstantní, avšak nízký 
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růst a vysokou míru nezaměstnanosti, zejména mezi mladými lidmi;

 konstatuje, že je třeba do této věci výrazně zapojit všechny zúčastněné strany, od orgánů a 

institucí EU po členské státy, od soukromého sektoru po občanskou společnost, s cílem 

dosáhnout společné a sdílené vize založené na myšlence, že digitální technologie a 

komunikace mají potenciál vytvořit lepší život pro všechny; 

 znovu vyjadřuje své přesvědčení, že silnějšího a dynamického vnitřního trhu lze 

dosáhnout pouze prostřednictvím solidního růstu a vyšší zaměstnanosti a že dokončení 

prosperujícího jednotného digitálního trhu je nejrychlejší cestou k dosažení růstu a 

nových, kvalitních pracovních míst.

 


