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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o internetové konektivitě pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská 

gigabitová společnost a 5G 

(2016/2305(INI)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. září 2016 nazvané „Připojení pro 

konkurenceschopný jednotný digitální trh – na cestě k evropské gigabitové společnosti“ 

(COM(2016)0587) a na doprovodný pracovní dokument útvarů Komise 

(SWD(2016)0300), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. září 2016 nazvané „ Akční plán 5G pro 

Evropu“ (COM(2016)0588) a na doprovodný pracovní dokument útvarů Komise 

(SWD(2016)0306), 

– s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví 

evropský kodex pro elektronické komunikace, (COM(2016)0590), jejž předložila 

Komise dne 14. září 2016, 

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení 

(EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu 

v místních komunitách (COM(2016)0589), jejž předložila Komise dne 14. září 2016,  

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Sdružení 

evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací 

(COM(2016)0591), jejž předložila Komise dne 14. září 2016, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. května 2015 nazvané „Strategie pro jednotný 

digitální trh v Evropě“ (COM(2015)0192) a na doprovodný pracovní dokument útvarů 

Komise (SWD(2015)0100), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. července 2014 nazvané „Na cestě k prosperující 

ekonomice založené na datech“ (COM(2014)0442), 

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU ze dne 

14. března 2012 o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra1, 

– s ohledem na přílohu ke sdělení Komise ze dne 2. října 2013 nazvanému „Program pro 

účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT): výsledky a další kroky“ 

(COM(2013)0685), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. dubna 2016 nazvané „Priority pro normalizaci 

IKT pro jednotný digitální trh“ (COM(2016)0176), 

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2016 o směřování k Aktu o jednotném 

                                                 
1 Úř. věst. L 81, 21.3.2012, s. 7. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192
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digitálním trhu1, 

– s ohledem na návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání 

kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii (COM(2016)0043), který předložila Komise 

dne 2. února 2016,  

– s ohledem na závěry ze zasedání Evropské rady, které se konalo dne 28. června 2016 

(EUCO 26/16), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. září 2013 nazvané „Otevření systémů 

vzdělávání: nové technologie a otevřené vzdělávací zdroje jakožto prostředky inovativní 

výuky a učení pro všechny“ (COM(2013)0654), 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/35/EU ze dne 26. června 

2013 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí 

zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) 

(dvacátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) a 

o zrušení směrnice 2004/40/ES2, 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru 

pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro 

regionální rozvoj a Výboru pro kulturu a vzdělávání (A8-0000/2017), 

A. vzhledem k tomu, že 5G bude hnací silou inovací, která vnese do průmyslových odvětví 

zásadní změny, povede k novým případům použití, vysoce kvalitním službám a 

produktům, novým zdrojům příjmů a modelům podnikání, podpoří 

konkurenceschopnost průmyslu a zvýší spokojenost spotřebitelů; 

B. vzhledem k tomu, že architektura mobilních sítí 5G bude podstatně odlišná od 

předchozích generací, neboť jejím záměrem bude uspokojit pracovní a funkční 

požadavky kladené na sítě s velmi vysokou kapacitou (VHC), zejména pokud jde 

o zpoždění a spolehlivost; 

C. vzhledem k tomu, že budoucnost evropské společnosti a ekonomiky bude na 

infrastruktuře 5G značně záviset, neboť tato infrastruktura se nebude projevovat pouze 

stávajícími bezdrátovými přístupovými sítěmi, ale bude mít mnohem větší dopad a 

cílem jejího využití bude poskytovat vysoce kvalitní a rychlejší komunikační služby, 

které by byly k dispozici vždy a všude; 

D. vzhledem k tomu, že sítě 5G se budou zavádět zejména prostřednictvím komerčních 

investic a že pro jejich zavádění bude podstatné právní prostředí usnadňující investice; 

vzhledem k tomu, že klíčový význam má racionalizace administrativních požadavků, 

například požadavků na zavádění malých buněk pro důslednou a včasnou harmonizaci 

spektra a rozvoj sítě VHC, což je nyní navrženo v evropském kodexu pro elektronické 

komunikace;  

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2016)0009. 
2 Úř. věst. L 179, 29.6.2013, s. 1. 
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E. vzhledem k tomu, že je-li záměrem splnit všechny podmínky v požadované lhůtě, pak 

zavádění sítí 5G a budování gigabitové společnosti vyžaduje konkrétní harmonogram, 

spolupráci se všemi zúčastněnými stranami a patřičné investice;  

I. Vize 5G – podmínky pro generační výměnu 

1. vítá návrh Komise vypracovat akční plán pro 5G, který by měl EU postavit do čela 

celosvětového úsilí o zavedení standardizovaných sítí 5G v letech 2020 až 2025; 

2. vítá cíle gigabitové společnosti, jimiž je zajistit všem evropským spotřebitelům síť 

s přenosovou rychlostí 100 Mb/s a v dlouhodobém horizontu poskytnout 

nejdůležitějším socioekonomickým subjektům, např. silně digitalizovaným podnikům, 

hlavním dopravním uzlům, finančním institucím a školám, sítě s rychlostí 1Gb/s a 

100Gb/s;  

3. poukazuje na to, že systémy 5G budou muset být schopny fungovat ve velmi širokém 

rozsahu frekvencí: od méně než 1 GHz až po 100 GHz a s maximálním potenciálem do 

300 GHz; konstatuje, že na frekvencích 3–6 GHz a vyšších než 10 GHz by se v hustě 

osídlených oblastech mělo dosahovat extrémně vysokých rychlostí přenosu dat a 

mimořádné kapacity; 

4. zdůrazňuje, že je nutné mít k dispozici jednotnou strategii pro otázky spektra, včetně 

vnitrostátních plánů postupu, máme-li řešit náročné úkoly spojené se sítěmi 5G, a 

zabývat se tedy mezilidskou komunikací, komunikací mezi přístroji (M2M) a 

komunikací v rámci internetu věcí na různých úrovních: na úrovni rychlosti připojení, 

mobility, zpožďování, pracovního cyklu, spolehlivosti atd. 

5. poukazuje na to, že budování bezdrátových sítí 5G vyžaduje flexibilní a efektivní 

využití všech dostupných nespojitých částí spektra, včetně pásma 700 MHz, pro značně 

odlišné alternativy zavádění sítě a že důraz bude jasně kladen na harmonizaci 

dostupných pásem spektra v rámci regionů;  

6.  poznamenává, že pro subjekty působící v dotčeném odvětví by měly být nastoleny 

stejné podmínky a tyto subjekty by měly mít flexibilní možnost navrhnout své vlastní 

sítě, zvolit si svůj investiční model a nejvhodnější technologii, včetně technologie 

optických vláken do domácnosti (FTTH), WIFI, G.fast, 2G, kabelových a satelitních sítí 

nebo jakýchkoli jiných rychle se rozvíjejících technologií, které umožní připojení všech 

Evropanů na sítě VHC; 

II. Možnost využívat výhod gigabitové společnosti  

7. domnívá se, že sítě 5G jsou více než jen další vývojová fáze širokopásmového připojení 

a že jakožto další generace všudypřítomné širokopásmové infrastruktury pro velmi 

rychlé připojení budou klíčovým prostředkem umožňujícím rozvoj budoucího 

digitálního světa, který podnítí transformační procesy ve všech odvětvích ekonomiky 

(ve veřejném sektoru, zdravotní péči, energetice, veřejných službách, výrobě, dopravě, 

automobilovém průmyslu, virtuální realitě, internetových hrách atd.) a bude poskytovat 

pohotové, flexibilní a vysoce individualizované služby, které zlepší život každého z nás; 

8. poukazuje na to, že sítě 5G by se měly využít k řešení problému digitální propasti a 
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k posílení využívání internetu, zejména na venkově a v odlehlých oblastech; 

9. vítá iniciativu WiFi4EU, jejímž účelem je podpora bezplatného internetu v místních 

komunitách prostřednictvím systému financovaného EU; konstatuje, že rychlosti 

připojení rostou a že s častějším využíváním připojení prostřednictvím několika 

bezdrátových zařízení bude muset i technologie WLAN odpovídat potřebám propojení 

koncových bodů;  

10. zdůrazňuje, že technologie 5G jsou úhelným kamenem přechodu od infrastruktury sítě 

IKT směrem ke komplexní inteligentní konektivitě: k inteligentním automobilům, sítím, 

městům, továrnám a ještě dále; domnívá se, že vysokorychlostní širokopásmové 

připojení a inteligentní a účinné aspekty sítě, které umožňují téměř okamžité propojení 

mezi lidmi, vzájemné propojení přístrojů a připojení strojů, povedou k nové definici 

konceptu konektivity konečných uživatelů, která bude fungovat na základě různých 

paradigmat rádiové přístupové sítě, jako jsou vícecestné sítě, dynamické segmentování 

sítě a technologie softwarizace; 

11. domnívá se, že 5G umožní poskytování nových vysoce kvalitních služeb a připojení 

nových odvětví a v konečném důsledku přinese stále schopnějším digitálním uživatelům 

s rostoucími požadavky lepší zákaznické zkušenosti; 

12. domnívá se, že digitální dovednosti by se měly rozvíjet a zdokonalovat prostřednictvím 

značných investic do vzdělání, které by měly sledovat dva hlavní cíle: jednak odbornou 

přípravu vysoce kvalifikované pracovní síly, která bude schopna zachovat si a vytvářet 

technická pracovní místa, a jednak odstranění digitální negramotnosti, která způsobuje 

digitální propast a vyloučení; 

III. Přístup politiky 

13. vítá záměr Komise posílit investiční plán pro Evropu v rámci nástrojů financování 

(EFSI, Nástroj pro propojení Evropy) určených na financování strategických cílů 

souvisejících s gigabitovým připojením do roku 2025; 

14. vyzývá Komisi, aby financování akčního plánu pro G5 zajistila, zachovala a rozvíjela 

na patřičné úrovni v rámci příštího víceletého finančního rámce na 2020–2027;   

15. domnívá se, že nejlepší cestou ke gigabitové společnosti je přístup využívající 

technologie a opírající se o širokou škálu investičních modelů, jako jsou partnerství 

veřejného a soukromého sektoru nebo společné investice; konstatuje, že společné 

investice do sítí s velmi vysokou kapacitou mohou pomoci ke sdílení zdrojů, k zavedení 

různých flexibilních rámců a ke snížení nákladů na zavádění; 

16. zdůrazňuje, že komerční investice by měly být snazší díky politické podpoře a 

regulačnímu prostředím, které by měly být přizpůsobeny předvídatelnosti a zajištění 

návratnosti investic, a že tyto investice by neměly být zpožďovány příliš ambiciózními 

veřejnými programy, které by bránily v zavádění technologií 5G;  

17. vyzývá členské státy, aby akční plán pro 5G beze zbytku zrealizovaly v regionech 

a městech, a to prostřednictvím soudržných a včasných kroků, které podnítí a budou 

prosazovat meziodvětvové inovace a současně podpoří celooborový rámec ekonomické 
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spolupráce; 

18. vyzývá Komisi, aby se ujala vedení v prosazování mezioborové a vícejazyčné 

interoperability 5G a v podpoře služeb, které respektují soukromí a jsou spolehlivé a 

bezpečné a aby ekonomické a geografické vnitrostátní aspekty považovala za nedílnou 

součást společné strategie; 

19. podotýká, že každé odvětví by mělo vypracovat vlastní plán postupu pro provedení 

normalizace, při čemž by mělo vycházet z procesů, jež se v daném odvětví uplatňují, a 

mělo by mimořádně usilovat o společné normy, z nichž by se případně mohly stát 

normy celosvětové; 

20. podporuje rozvoj integrovaných řešení a testů, na něž naváže meziodvětvové testování 

rozsáhlých pilotních projektů, které budou reagovat na poptávku po službách 

v gigabitové společnosti; 

21. zdůrazňuje, že je nezbytné harmonizovat přístup Evropy k problematice 

elektromagnetických polí, a to v souladu s pokyny Mezinárodní komise pro ochranu 

před neionizujícím zářením (ICNIRP), které formálně uznala Světová zdravotnická 

organizace;   

22. zdůrazňuje, že k rozvoji gigabitové společnosti je nutný menší počet jednodušších 

pravidel, která by měla být prozíravá, měla by podporovat investice a inovace a měla by 

být založena na posouzení soutěže na trhu; zdůrazňuje, že hospodářská soutěž opírající 

se o infrastrukturu potenciálně umožňuje méně regulace a spravedlivou a dlouhodobou 

návratnost investic; 

23. podtrhuje, že vnitrostátní plány pro širokopásmové připojení je třeba pečlivě zrevidovat 

a zaměřit je na všechny oblasti 5G a že tyto plány musí i nadále uplatňovat přístup 

založený na různých technologiích, podporovat regulační flexibilitu a maximálně 

rozšířit inovace a pokrytí;  

24. vyzývá Komisi, aby posoudila vnitrostátní plány pro širokopásmovou infrastrukturu 

s cílem odhalit mezery a formulovat doporučení pro další opatření v jednotlivých 

zemích; 

25. vítá iniciativu Komise zřídit participativní širokopásmovou platformu, která zajistí 

intenzivní zapojení veřejných a soukromých subjektů a místních a regionálních orgánů;  

26. připomíná, že pro malé a střední podniky by byl přístup k technologiím 5G značně 

přínosný; vyzývá Komisi, aby svůj akční plán podrobně rozpracovala tak, aby malým 

a středním podnikům usnadňoval přístup k participativní širokopásmové platformě pro 

5G; 

27. podporuje plán navržený Komisí, tj. zavést harmonizaci spektra a dlouhodobou platnost 

licencí alespoň na 25 let, což posílí stabilitu a jistotu z hlediska investování; 

poznamenává, že o těchto otázkách by se mělo rozhodovat současně ve všech členských 

státech, aby byly přijaty závazné pokyny týkající se určitých podmínek přidělování; 

28. vyzývá EU, aby své kroky koordinovala ve spolupráci s Mezinárodní telekomunikační 
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unií (ITU), a zajistila tak soudržnost své politiky; zdůrazňuje, že požadavky na 

evropskou harmonizaci spektra pro technologie 5G po roce 2020 by měly být 

dokončeny před Světovou radiokomunikační konferencí v roce 2019; 

29. doporučuje, aby Komise zavedla roční hodnocení pokroku, vypracovala doporučení 

k akčnímu plánu pro 5G a informovala Evropský parlament o výsledcích; 

° 

° ° 

30. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a členským státům. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Myšlenka rozvoje gigabitové společnosti vychází z možností, které se nabízejí se zaváděním 

technologií 5G. Technologie 5G umožňují vytváření nových kvalitních sítí, sítí s velmi 

vysokou kapacitou, a otevírají tak novou etapu vývoje digitálního světa. Infrastruktura, která 

nabízí nové druhy konektivity, se tak stává nástrojem poskytujícím nové možnosti. 

  

Vývoj infrastruktury sítí 5G však závisí na několika podmínkách. Regulační prostředí 

příznivé pro investice by mělo zajistit právní jistotu, transparentnost, rovné podmínky a 

zjednodušení pravidel, což má pro elektronickou komunikaci v současné době i v budoucnosti 

klíčový význam. Hospodářské soutěže založené na infrastruktuře by se měli účastnit všichni 

potenciální partneři soutěžící o investice v rámci flexibilních a z podnikatelského hlediska 

efektivních modelů společných investic. V zájmu zajištění jednotného rozhodování 

a soudržnosti zaváděných řešení by mělo být harmonizováno přidělování spektra. Dále by 

měly být v rámci celé EU vyvinuty snahy o dlouhodobou správu přístupu k frekvenci 700 

MHz a k frekvencím v rozmezí 1 GHz až 100 GHz. Členské státy by měly být připraveny 

pracovat na normalizaci a interoperabilitě na základě rámce, jenž by byl společný pro celou 

EU. A konečně by řada průmyslových odvětví měla být ochotna vypracovat vlastní plány 

postupu, aby se přizpůsobila technickým požadavkům konektivity a komunikací 

zabezpečených technologiemi 5G. Potenciál technologií 5G lze plně zužitkovat pouze tehdy, 

budou-li navázána úzká partnerství s „vertikálními“ odvětvími. Je nezbytně nutné, abychom 

se naučili systematičtějším postupům v rámci průmyslových procesů. 

 

Rozvoj technologií 5G ovlivňují některé klíčové faktory, jako je porozumění charakteru 

ekonomického přínosu a konkrétním výhodám, jež lze ze zavádění 5G vytěžit. K takovým 

výhodám patří rozvoj internetu věcí, autonomní vozidla, růst v oblasti elektronického 

zdravotnictví a telemedicíny (což by naopak vedlo ke skutečné změně paradigmatu ve 

zdravotní péči), zcela nové způsoby výuky a učení využívající ve vzdělávání nástroje virtuální 

reality, nové druhy zábavy, potenciálně přínosný rozvoj inteligentních měst a nové digitální 

možnosti využívané v zemědělství. Zavedení technologií 5G otevře cestu novým produktům a 

službám, které budou uživatelsky vstřícnější a přizpůsobené potřebám lidí, a přispějí tak ke 

spokojenosti spotřebitelů. Růst je hnací silou poptávky. Díky této poptávce budou investice 

do technologií 5G dlouhodobě výnosnější a zaručí patřičnou úroveň návratnosti investic. 

 

Je zřejmé, že nové možnosti vznikající díky infrastruktuře, inkluzivita této infrastruktury a 

poptávka po infrastruktuře založené na 5G změní postoje ve společnosti, ovšem současně 

budou vyžadovat i nové dovednosti. Je tedy rovněž nutné vzít v potaz vzdělávací aspekt 

vyplývající ze zavádění technologií 5G. 

. 

Technologie 5G nabízejí Evropě jedinečnou možnost zásadně změnit charakter 

telekomunikací. Nyní se nacházíme na křižovatce pozoruhodných změn. Očekávám, že 

průmysl EU jako celek uvede nyní do pohybu ambiciózní rozvoj technologií 5G a realizaci 

plánu jejich zavádění. 

 

Komise navrhla dobře zpracovaný program, harmonogram a konkrétní opatření. V blízké 

budoucnosti má být schválen evropský kodex pro elektronické komunikace. Rozhodující však 

je, aby všechny zainteresované strany v tomto procesu spolupracovaly. Členské státy musí být 

ochotny zapojit se do jasného, společného a harmonizovaného rozhodování. Investice 
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a rozvoj technologií a řešení, zejména využití vláken v sítích 5G, nelze zahájit bez nových 

vnitrostátních plánů pro širokopásmové připojení. Pokud EU nebude aktivně a vytrvale 

naléhat při diskusích na Světové radiokomunikační konferenci, bude obtížné dosáhnout 

uspokojivých rozhodnutí, pokud jde o dostupnost frekvencí v gigahertzovém pásmu. 

Nebudou-li Komise, členské státy, zástupci podniků a sdružení BEREC vzájemně 

spolupracovat, připravíme se o příležitost harmonizovat proces přidělování spektra. Nedojde-

li ke vzájemné spolupráci mezi orgány EU, vládami a místními a regionálními orgány, pak 

nebude možné investovat do infrastruktury podporující začlenění, která by umožnila všem 

občanům plný přístup k sítím 5G s velmi vysokou kapacitou, a to i obyvatelům odlehlých a 

venkovských oblastí. S novým víceletým finančním rámcem nebude lehké dosáhnout žádného 

z uvedených cílů bez náležitého zapojení veřejnosti a bez finanční účasti jednotlivých států a 

EU na realizaci akčního plánu pro 5G v blízké budoucnosti a období po roce 2020. 

 

Je nezbytné analyzovat a náležitě nastavit všechny podmínky, kterých je zapotřebí pro plné 

zavedení technologií 5G do roku 2025. 

V zájmu dosažení cílů spjatých s technologiemi 5G je stejně tak důležitá koordinace kroků 

všech zúčastněných stran. Je zřejmé, že úspěšné provedení všech opatření a kroků uvedených 

v akčním plánu pro 5G by evropské ekonomice a evropským občanům přineslo řadu výhod. 

 

 


