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NÁVRHY 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a 

energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, návrhu uznesenia, ktorý 

prijme, tieto návrhy: 

 zdôrazňuje, že silná európska gigabitová spoločnosť a včasné zavedenie technológií 5G 

predstavujú najinkluzívnejšiu cestu k realizácii digitálneho jednotného trhu, keďže 

vysokorýchlostné širokopásmové siete môže podporiť všeobecný rast, a to najmä vo 

vidieckych oblastiach, tým, že im poskytnú nástroje, pomocou ktorých sa prenesú do veku 

internetu vecí rovnakým tempom ako mestské oblasti, aj keď majú konkurenčnú výhodu 

nižších nákladov na ubytovanie, stravu a vzdelávania;

 vyjadruje poľutovanie nad situáciou, ktorá vznikla v dôsledku pomalej reakcie EÚ na 

technológie 4G v porovnaní s ostatnými regiónmi sveta, ktoré prevzali vedúcu úlohu a v 

súčasnosti naplno využívajú všetky súvisiace výhody;

 zdôrazňuje mimoriadnu dôležitosť účinnej reakcie na technológie 5G v počiatočných 

štádiách, aby EÚ získala vedúce postavenie, keďže výhody vedúceho postavenia vo svete 

počas príprav na túto technológiu by mohli byť veľmi veľké, a na to je potrebné, aby sa 

politiky a pravidlá zameriavali na budúcnosť, podporu investícií a inovácie, aby boli 

orientované na trh, podporovali hospodársku súťaž a nezasahovali príliš rázne, pričom by 

mali byť spojené s rozumnými daňovými politikami, a zároveň treba uznať potrebu 

investícií na vytvorenie hospodárskej súťaže, ktoré následne podnieti inovácie, nové 

služby, a v konečnom dôsledku aj viac investícií v prospech spotrebiteľa; 

 zdôrazňuje potrebu zosúladiť základné pravidlá na prideľovanie nového spektra v pásme 

700 MHz pre bezdrôtové širokopásmové pripojenie a zvážiť udelenie dostatočne 

dlhodobých licencií tak, aby sa zaručila predvídateľnosť pre investorov, pričom 

zdôrazňuje, že dohoda o harmonizácii úplného súboru pásiem spektra pod a nad 6 GHz 

má strategický význam pre zavedenie technológií 5G a musí sa dosiahnuť do konca roku 

2017;

 zdôrazňuje, že vytvorenie všeobecne akceptovaných priemyeslných noriem pre 5G siete a 

zariadenia internetu vecí fungujúce v týchto sieťach je rozhodujúce pre zabezpečenie 

zavedenia rýchleho internetu vecí, a že pre prijatie týchto noriem je potrebná vedúca úloha 

súkromného sektora;

 vyjadruje znepokojenie nad tým, že vzhľadom na nedostatok moderných digitálnych sietí 

a infraštruktúry, ktoré umožňujú kvalitné a rýchle pripojenie, hrozí EÚ, že zaostane za 

ostatnými regiónmi z hľadiska získavania investícií a udržania poznatkov, čo povedie k 

strate konkurenčnej výhody;

 opätovne potvrdzuje svoje presvedčenie o naliehavej potrebe normalizácie, aby sa 

zabránilo roztrieštenosti technológií 5G s cieľom nebrániť interoperabilite, a pripomína, 

že pre to, aby mohla prevziať vedúcu úlohu pri vypracúvaní celosvetových noriem, má 

zásadný význam medzinárodná spolupráca, pričom zároveň potvrdzuje, že je potrebné 

zabezpečiť dostupnosť počiatočných globálnych noriem pre technológie 5G do konca roka 

2019, čím by sa umožnilo včasné komerčné zavedenie technológií 5G;
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 zdôrazňuje skutočnosť, že podľa Komisie má akčný plán na zavedenie 5G v celej EÚ 

potenciál vytvoriť dva milióny pracovných miest aj napriek súčasnému sústavnému, hoci 

nízkemu rastu a vysokej miere nezamestnanosti, ktorá sa týka predovšetkým mladých 

ľudí;

 konštatuje, že je potrebné úzko spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami, 

počnúc inštitúciami EÚ až po členské štáty a od súkromného sektora až po občiansku 

spoločnosť, s cieľom vytvoriť jednotnú a spoločnú víziu, ktorá sa bude opierať o ideu, že 

digitálne technológie a komunikácia majú potenciál vytvoriť lepší život pre všetkých; 

 opätovne potvrdzuje svoje presvedčenie, že silnejší a dynamický vnútorný trh možno 

dosiahnuť len prostredníctvom solídneho rastu a zvýšenej zamestnanosti, pričom 

dokončenie prosperujúceho digitálneho jednotného trhu je najrýchlejším spôsobom na 

dosiahnutie rastu a vytváranie nových kvalitných pracovných miest.


