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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

V septembri 2016 Európska komisia navrhla ambicióznu reformu pravidiel EÚ v oblasti 

telekomunikácií, pričom nové iniciatívy by mali uspokojiť rastúce potreby Európanov v 

oblasti internetového pripojenia a posilniť konkurencieschopnosť Európy. 

Medzi opatrenia na podporu tohto cieľa patrí nový balík, ktorým sa podporí zavádzanie 

miestnych bezdrôtových prístupových bodov prostredníctvom efektívnejších plánovacích 

postupov a jednoduchších regulačných povinností, a to okrem iného aj vtedy, ak sa takýto 

prístup poskytuje na nekomerčnom základe alebo prispieva k poskytovaniu iných služieb pre 

verejnosť. 

 

Cieľom tohto legislatívneho stanoviska je teda analýza návrhu Európskej komisie, ktorý 

obsahuje návrhy zmien právneho rámca pre telekomunikácie v Nástroji na prepájanie Európy, 

obsiahnuté v nariadení (EÚ) č. 1316/2013 (ďalej len „nariadenie o NPE“) a v nariadení (EÚ) 

č. 283/2014, s cieľom podporovať bezplatný internet v miestnych spoločenstvách 

prostredníctvom programu WiFi4EU financovaného EÚ.   

 

V návrhu Komisie sa na WiFi4EU v rokoch 2017 – 2019 vyčleňuje 120 miliónov EUR; táto 

suma by mala podporovať inštaláciu najmodernejších zariadení bezdrôtového pripojenia v 

centrách spoločenstiev. V tejto súvislosti je veľmi dôležité, aby poskytované zariadenia a 

technológie spĺňali najvyššie normy na trhu a aby poskytované služby boli používateľsky 

ústretové a prístupné pre osoby s nízkymi digitálnymi zručnosťami.  

 

Spravodajkyňa považuje za zásadné, aby sa táto iniciatíva osobitne zameriavala na vidiecke 

oblasti a všetky oblasti, ktorým hrozí, že budú vyľudnené a opustené.  

 

Program WiFi4EU sa bude vykonávať jednoduchými a nebyrokratickými postupmi, ako sú 

žiadosti online, platby šekmi a miernejšie požiadavky na monitorovanie. Spravodajkyňa však 

zdôrazňuje význam riadneho auditu výkonnosti služieb poskytovaných počas celého trvania 

projektu, pričom by sa mala zabezpečiť primeraná rovnováha medzi zjednodušením a 

kontrolou.  

 

Očakáva sa, že intervencia bude mať aj viaceré priaznivé účinky, ako je zapojenie miestnych 

malých a stredných prevádzkovateľov v odvetví IKT a účasť na demokratickom živote 

spoločnosti, a to aj pokiaľ ide o demografické skupiny, ktoré majú inak ťažkosti pri prístupe k 

pripojeniu, a podpora koncepcie internet vecí a služieb.  

 

S cieľom vyhnúť sa duplicite projektov a rozptýleniu finančných prostriedkov spravodajkyňa 

trvá aj na potrebe synergie s financovaním z EFRR, a to aj vzhľadom na obrovské investície v 

rámci tematického cieľa č. 2 (Zlepšenie prístupu, využívania a kvality informačných a 

komunikačných technológií) na programové obdobie 2014 – 2020.  

 

Spravodajkyňa súhlasí so zásadou geografickej vyváženosti, ktorú navrhuje Komisia, 

domnieva sa však, že zásada hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, ktorá je zakotvená 

v zmluvách, by sa mala riadne zohľadňovať pri vykonávaní WiFi4EU a pri vymedzovaní 

kritérií výberu žiadostí, ktoré predkladajú miestne orgány.  Projekty v rámci tohto programu 

by mali navrhovať vybavenie oblastí, v ktorých ešte neexistujú verejné či súkromné WiFi 

ponúkajúce podobné charakteristiky. 
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 

gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1a) V oznámení Komisie 

z 26. augusta 2010 s názvom Digitálna 

agenda pre Európu sa konštatuje, že 

stratégia Európa 2020 zdôrazňuje význam 

zavádzania širokopásmového pripojenia 

pri podpore sociálneho začleňovania 

a konkurencieschopnosti v Únii a 

potvrdzuje aj cieľ sprístupniť do roku 

2013 široké pásmo všetkým občanom Únie 

a zabezpečiť, aby do roku 2020 mali všetci 

občania Únie prístup k oveľa 

rýchlejšiemu internetovému pripojeniu, t. 

j. nad 30 Mbit/s, a aby 50 % alebo viac 

domácností v Únii malo internetové 

pripojenie rýchlejšie ako 100 Mbit/s. 

Pozmeňujúci návrh   2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Ako súčasť opatrení na podporu 

uskutočnenia vízie európskeho pripojenia 

sa v tomto oznámení podporuje zavádzanie 

miestnych bezdrôtových prístupových 

bodov prostredníctvom efektívnejších 

plánovacích postupov a znížených 

regulačných prekážok. Takéto prístupové 

body vrátane tých, ktoré prispievajú k 

poskytovaniu iných služieb pre verejnosť 

alebo služieb nekomerčnej povahy, môžu 

významne prispieť k zlepšeniu súčasných 

bezdrôtových komunikačných sietí a k 

zavádzaniu sietí budúcej generácie, a to 

umožnením lepšieho pokrytia v súlade s 

(2) Ako súčasť opatrení na podporu 

uskutočnenia vízie európskeho pripojenia 

sa v tomto oznámení podporuje zavádzanie 

miestnych bezdrôtových prístupových 

bodov prostredníctvom efektívnejších 

plánovacích postupov a znížených 

regulačných prekážok. Takéto prístupové 

body vrátane tých, ktoré prispievajú 

k poskytovaniu iných služieb pre verejnosť 

alebo služieb nekomerčnej povahy, môžu 

významne prispieť k zlepšeniu súčasných 

bezdrôtových komunikačných sietí 

a k zavádzaniu sietí budúcej generácie, a to 

umožnením lepšieho pokrytia územia Únie 

v súlade so súčasnými a s meniacimi sa 
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meniacimi sa potrebami. potrebami. So zreteľom na rýchly pokrok 

digitálnej technológie by sa mali 

vykonávať pravidelné kontroly a kontroly 

kvality na zabezpečenie vysokej kvality 

a riadneho fungovania miestnych 

bezdrôtových prístupových bodov, aby sa 

táto iniciatíva stala udržateľnejšou 

a dlhodobejšou. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2a) Ďalším opatrením Únie na 

podporu vízie pripojenia v Únii by sa malo 

zabezpečiť, že pripojenie všetkých 

domácností umožní občanom Únie ľahšie 

používanie internetu a podporí koncepciu 

internet vecí a služieb. 

 

Pozmeňujúci návrh   4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) V nadväznosti na oznámenie, 

ktorým sa stanovuje európska vízia 

pripojenia na internet na digitálnom 

jednotnom trhu, a s cieľom podporiť 

digitálnu integráciu by Únia mala 

podporovať poskytovanie bezplatného 

miestneho bezdrôtového pripojenia v 

miestnych strediskách verejného života 

vrátane vonkajších priestorov prístupných 

širokej verejnosti, a to prostredníctvom 

opatrení cielenej podpory. Takáto podpora 

zatiaľ nie je stanovená v nariadení (EÚ) 

č. 1316/201315 a nariadení (EÚ) č. 

283/201416. 

(3) V nadväznosti na oznámenie, 

ktorým sa stanovuje európska vízia 

pripojenia na internet na digitálnom 

jednotnom trhu, a s cieľom podporiť 

digitálnu gramotnosť a integráciu by Únia 

mala podporovať poskytovanie 

bezplatného vysokorýchlostného 

miestneho bezdrôtového pripojenia vo 

vysokej kvalite v miestnych strediskách 

verejného života vrátane vonkajších 

priestorov prístupných širokej verejnosti, 

a to prostredníctvom opatrení cielenej 

podpory, s minimálnou rýchlosťou 

pripojenia 100 Mbit/s, čím sa splnia ciele 

spojené s gigabitovou spoločnosťou, ktoré 
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sú zamerané na zavedenie ultrarýchleho 

širokopásmového pripojenia do roku 

2025. Takáto podpora zatiaľ nie je 

stanovená v nariadení (EÚ) č. 1316/201315 

a nariadení (EÚ) č. 283/201416. Digitálna 

integrácia by nemala diskriminovať 

vzdialené regióny a vidiecke oblasti. 

Lepšie internetové pripojenie by malo 

viesť k lepšiemu prístupu k informáciám 

a k lepšej komunikácii, takže by malo mať 

pozitívny vplyv na ukazovateľ sociálneho 

pokroku regiónov. 

_________________ _________________ 

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 

2013 o zriadení Nástroja na prepájanie 

Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 

913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 

680/2007 a (ES) č. 67/2010, Ú. v. EÚ L 

348, 20.12.2013, s. 129, naposledy 

zmenené nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. 

júna 2015, Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1. 

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 

2013 o zriadení Nástroja na prepájanie 

Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 

913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 

680/2007 a (ES) č. 67/2010, Ú. v. EÚ L 

348, 20.12.2013, s. 129, naposledy 

zmenené nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. 

júna 2015, Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1. 

16 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 283/2014 z 11. marca 2014 o 

usmerneniach pre transeurópske siete v 

oblasti telekomunikačnej infraštruktúry, 

ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 

1336/97/ES, Ú. v. EÚ L 86, 21.3.2014, s. 

14. 

16 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 283/2014 z 11. marca 2014 o 

usmerneniach pre transeurópske siete v 

oblasti telekomunikačnej infraštruktúry, 

ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 

1336/97/ES, Ú. v. EÚ L 86, 21.3.2014, s. 

14. 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh   5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Podpora tohto druhu by podnietiť 

subjekty konajúce vo verejnom záujme, 

akými sú verejné orgány a poskytovatelia 

služieb pre verejnosť, k poskytovaniu 

bezplatného miestneho bezdrôtového 

pripojenia ako doplnkovú službu k ich 

službám vo verejnom záujme, aby miestne 

(4) Podpora tohto druhu by mala 

podnietiť subjekty konajúce vo verejnom 

záujme, akými sú miestne verejné orgány, 

k poskytovaniu bezplatného miestneho 

bezdrôtového pripojenia a súčasne 

zaručeniu vysokej úrovne kybernetickej 

bezpečnosti ako doplnkovej služby k ich 
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spoločenstvá mohli v strediskách 

verejného života využívať výhody 

širokopásmového pripojenia s veľmi 

vysokou rýchlosťou. K takýmto subjektom 

môžu patriť obce a ďalšie miestne verejné 

orgány, knižnice a nemocnice. 

službám vo verejnom záujme; v tejto 

súvislosti by takáto podpora mala preto 

pomôcť zabezpečiť, aby sa miestnym 

spoločenstvám zaručil prístup k 

informáciám a zapojenie do (digitálneho) 

verejného života, aby mohli zlepšovať 

svoje digitálne zručnosti a v strediskách 

verejného života využívať výhody 

širokopásmového pripojenia s veľmi 

vysokou rýchlosťou. K takýmto subjektom 

by mohli patriť priestory obecných úradov 

a ďalších miestnych verejných orgánov 
a ich bezprostredné okolie, ako aj verejné 

knižnice, múzeá, školy a univerzity, 
miestne strediská, viacúčelové priestory, 

kultúrne, športové a mládežnícke 

zariadenia, obecné námestia a parky, ako 

aj zdravotnícke zariadenia, pričom by sa 

zaručilo, že interakcia medzi týmito 

subjektmi a miestnymi poskytovateľmi 

služieb by pre malé a stredné podniky 

znamenala menšiu záťaž a bola by 

rýchlejšia a celý proces by bol menej 

byrokratický. Možnosť 

vysokorýchlostného bezplatného 

bezdrôtového pripojenia by mohla byť 

poskytovaná aj vo voľne prístupných 

priestoroch verejnej dopravy, ako sú 

napríklad čakárne. Zlepšenie prístupu 

k rýchlemu a ultrarýchlemu 

širokopásmovému pripojeniu a službám 

IKT, najmä vo vzdialených regiónoch, 

môže zvýšiť kvalitu života jednotlivcov 

uľahčením prístupu k službám (napr. 

elektronickému zdravotníctvu 

a elektronickej verejnej správe) 

a hospodárske možnosti miestnych 

a začínajúcich podnikov, čím sa 

v konečnom dôsledku zlepší sociálne 

začlenenie, hospodársky rast 

a konkurencieschopnosť. Príslušné 
orgány by preto mali zabezpečiť, aby sa na 

nikoho nezabudlo a aby boli internetový 

obsah a online služby dostupné pre 

všetkých, aj pre občanov, ktorí nie sú 

digitálne gramotní, a pre ľudí so 

zdravotným postihnutím. 
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Pozmeňujúci návrh   6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4a) Táto iniciatíva Únie zameraná na 

zavádzanie miestnych bezdrôtových 

prístupových bodov by mala pripraviť 

cestu pre tvorbu spoločnej celoeurópskej 

siete prostredníctvom programu WiFi4EU 

(SSID), ktorý by mal byť takisto 

ochrannou známkou pre rýchle a 

bezpečné bezdrôtové pripojenie v celej 

Únii. 

 

Pozmeňujúci návrh   7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Miestne bezdrôtové pripojenie by 

sa malo považovať za bezplatné len, ak sa 

poskytuje bez príslušnej odmeny, či už 

prostredníctvom priamej platby alebo 

iných druhov protihodnoty, okrem iného 

vrátane reklamy a poskytovania osobných 

údajov. 

(5) Miestne bezdrôtové pripojenie by 

sa malo považovať za bezplatné, len ak sa 

poskytuje bez príslušnej odmeny, či už 

prostredníctvom priamej platby alebo 

iných druhov protihodnoty, okrem iného 

vrátane reklamy, časového obmedzenia a 

poskytovania osobných údajov, v súlade s 

nariadením Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/679 a smernicou 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/680. Bezdrôtový internet 

spolufinancovaný Úniou by nemal byť za 

žiadnych okolností podmienený 

zakúpením tovaru či služieb. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Vzhľadom na osobitný účel a 

povahu opatrenia zameraného na 

uspokojovanie potrieb miestnych 

spoločenstiev by sa táto intervencia mala 

označiť za osobitný projekt spoločného 

záujmu v telekomunikačnom sektore v 

zmysle nariadení (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 

č. 283/2014. 

(6) Vzhľadom na osobitný účel a 

povahu opatrenia zameraného na 

uspokojovanie potrieb miestnych 

spoločenstiev a potrebu vytvoriť spoločnú 

normu Únie v oblasti mapovania, ktorá 

umožní určiť regióny, ktoré pomoc 

najviac potrebujú, ako aj potenciálny 

multiplikačný účinok, by sa táto 

intervencia mala označiť za osobitný 

projekt spoločného záujmu v 

telekomunikačnom sektore v zmysle 

nariadení (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 

283/2014. 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Vzhľadom na nekomerčný 

charakter tejto intervencie a malý rozsah 

jednotlivých plánovaných projektov by sa 

malo administratívne zaťaženie obmedziť 

na minimum. Preto by sa táto intervencia 

mala vykonať s najvhodnejšími formami 

finančnej pomoci, najmä prostredníctvom 

grantov dostupných v rámci nariadenia o 

rozpočtových pravidlách, a to v súčasnosti 

alebo v budúcnosti. Intervencia by nemala 

využívať finančné nástroje. 

(8) Vzhľadom na nekomerčný 

charakter tejto intervencie a malý rozsah 

jednotlivých plánovaných projektov by sa 

malo administratívne zaťaženie obmedziť 

na minimum, s prihliadnutím na potrebu 

zodpovednosti a primeranej rovnováhy 

medzi zjednodušením a kontrolou. Preto 

by sa táto intervencia mala vykonať s 

najvhodnejšími formami finančnej pomoci, 

najmä prostredníctvom grantov dostupných 

v rámci nariadenia o rozpočtových 

pravidlách, a to v súčasnosti alebo v 

budúcnosti. Intervencia by nemala 

využívať finančné nástroje. Mala by sa 

uplatňovať zásada riadneho finančného 

hospodárenia. 

 

 

Pozmeňujúci návrh   10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (8a) Pri vykonávaní tejto iniciatívy by 

sa mala brať do úvahy možná synergia 

s inými existujúcimi programami 

a fondmi Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh   11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Vzhľadom na obmedzené pokrytie, 

ktoré poskytujú jednotlivé miestne 

bezdrôtové prístupové body, a malú 

hodnotu jednotlivých dotknutých projektov 

sa neočakáva, že by prístupové body 

využívajúce finančnú pomoc podľa tohto 

nariadenia predstavovali konkurenciu pre 

komerčné ponuky. Aby sa zabezpečilo, že 

takáto finančná pomoc ani naďalej nebude 

neprimerane narúšať hospodársku súťaž, 

vytláčať súkromné investície či vytvárať 

odrádzajúce prostredie pre investovanie 

súkromných operátorov, by sa táto 

intervencia mala obmedziť na projekty, 

ktoré nekopírujú už existujúce súkromné 

alebo verejné ponuky s podobnými 

vlastnosťami v tej istej oblasti. Tým by 

nemala byť vylúčená ďalšia podpora 

projektov zavádzania v rámci tejto 

iniciatívy z verejných alebo súkromných 

zdrojov financovania. 

(9) Vzhľadom na obmedzené pokrytie, 

ktoré poskytujú jednotlivé miestne 

bezdrôtové prístupové body, a malú 

hodnotu jednotlivých dotknutých projektov 

sa neočakáva, že by prístupové body 

využívajúce finančnú pomoc podľa tohto 

nariadenia predstavovali konkurenciu pre 

komerčné ponuky. S cieľom zabezpečiť, 

že takáto finančná pomoc nebude ani 

naďalej neprimerane narúšať hospodársku 

súťaž, vytláčať súkromné investície či 

vytvárať odrádzajúce prostredie pre 

investovanie súkromných operátorov, by sa 

táto intervencia mala obmedziť na 

projekty, ktoré nekopírujú už existujúce 

ponuky, ktoré bezplatne za podobných 

podmienok a s podobnými vlastnosťami v 

tej istej pokrytej oblasti ponúkajú 

existujúce verejné smerovače RLAN. Tým 

by nemala byť vylúčená ďalšia podpora 

projektov zavádzania v rámci tejto 

iniciatívy z verejných alebo súkromných 

zdrojov financovania. Malo by sa vylúčiť 

duplicitné financovanie, avšak obce, ktoré 

už ponúkajú prístup s nižšou rýchlosťou, 

by mali mať aj naďalej nárok na podporu 

v záujme podpory plošného šírenia 

rýchleho pripojenia na internet. 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh   12 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) Dostupný rozpočet by mal byť 

pridelený geograficky vyváženým 

spôsobom na projekty vo všetkých 

členských štátoch a mal by byť venovaný 

oblastiam, ktorým hrozí dlhotrvajúca 

digitálna priepasť, pričom by mal byť 

stanovený primeraný minimálny počet 

poukážok pre jeden členský štát. 

Uprednostnenie miestnych MSP pri 

obstarávaní a technickom vybavení 

ponuky bezdrôtovej miestnej počítačovej 

siete v zmysle tohto nariadenia by 

uvoľnilo inovačný potenciál a potenciál 

zamestnania v obciach. Zásada zameraná 

na zabezpečenie geografickej vyváženosti 

by mala byť zahrnutá do príslušných 

pracovných programov prijatých na 

základe nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a 

mala by byť bližšie špecifikovaná vo 

výzvach na predkladanie návrhov. 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh   13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Na zabezpečenie urýchleného 

poskytovania pripojenia v súlade s týmto 

nariadením by sa mala finančná pomoc 

realizovať tak, aby sa v čo najväčšom 

rozsahu využili online nástroje, ktoré 

umožnia rýchle predkladanie a spracovanie 

žiadostí a ktoré podporia vykonávanie, 

monitorovanie a kontrolu vybudovaných 

miestnych bezdrôtových prístupových 

bodov. 

(10) Na zabezpečenie urýchleného 

poskytovania pripojenia v súlade s týmto 

nariadením je veľmi dôležité, aby úrady 

pre širokopásmové pripojenie rýchlo a 

účinne informovali miestne a regionálne 

orgány a prevádzkovateľov sietí WiFi, 

najmä MSP so sídlom v miestnych 

komunitách, o dostupnosti posilneného 

pripojenia a v prípade potreby im pomohli 

žiadať o toto pripojenie. Finančná pomoc 

by sa mala realizovať tak, aby sa v čo 

najväčšom rozsahu využili online nástroje, 

ktoré umožnia rýchle predkladanie 
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a spracovanie žiadostí a ktoré podporia 

vykonávanie, monitorovanie a efektívnu 

kontrolu vybudovaných miestnych 

bezdrôtových prístupových bodov, s 

riadnym auditom výkonnosti služieb 

poskytovaných počas celého trvania 

projektu, najmä so zreteľom na nové 

prijaté administratívne postupy 

(prostredníctvom systému poukážok). 

Vzhľadom na to, že spoločné výzvy, 

s ktorými sa na rozdiel od mestských 

oblastí stretávajú vidiecke oblasti, 

vzdialené regióny a riedko obývané oblasti 

v súvislosti so širokopásmovým 

pripojením, ako je napríklad štrukturálne 

menší a fragmentovaný dopyt a takisto 

vyššie jednotkové náklady (t. j. na 

koncového používateľa) na zavádzanie 

a údržbu infraštruktúry, by sa mali prijať 

opatrenia, aby tieto oblasti 

využívali bezplatné vysokorýchlostné 

miestne bezdrôtové pripojenie vysokej 

kvality. Miestne bezdrôtové prístupové 

body by miestne orgány mali 

zviditeľňovať a propagovať 

prostredníctvom informačných kampaní 

určených širokej verejnosti. Navyše, s 

cieľom zvýšiť povedomie o význame 

propagovania pripojenia by sa mohla aj 

projektom, ktoré nedostávajú podporu v 

rámci WiFi4EU a majú pozitívne 

hodnotenia, udeliť známka excelentnosti, 

čo by prípadne mohlo viesť k 

zrýchlenému systému pri výzvach v rámci 

iných zdrojov financovania. 

 

Pozmeňujúci návrh   14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Vzhľadom na potreby v oblasti 

internetového pripojenia v Únii, ako aj 

naliehavú potrebu podporovať prístupové 

siete, ktoré na území celej EÚ umožnia 

využívať kvalitný internet na základe 

(11) Vzhľadom na potreby v oblasti 

internetového pripojenia v Únii a so 

zreteľom tak na vývoj digitálnej priepasti 

medzi mestskými a vidieckymi oblasťami, 

ktorá sa prehlbuje s novým 
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služieb vysokorýchlostného 

širokopásmového pripojenia, by finančná 

pomoc mala byť zameraná na dosiahnutie 

geografickej vyváženosti. 

technologickým vývojom, ako aj na 

následnú naliehavú potrebu podporovať 

prístupové siete, ktoré môžu na území celej 

EÚ (vrátane izolovaných regiónov, oblastí 

s obmedzeným prístupom, ostrovov a 

najvzdialenejších regiónov) zabezpečovať 

jednoduchý a pre používateľov prístupný 
internet vysokej kvality na základe služieb 

vysokorýchlostného širokopásmového 

pripojenia a používanie mnohojazyčných 

prístupových stránok, by finančná pomoc 

mala byť zameraná na dosiahnutie 

geografickej vyváženosti, pričom sa 

zohľadní zásada hospodárskej, sociálnej 

a územnej súdržnosti a rôzne úrovne 

rozvoja infraštruktúry IKT. V prípade 

prírodných katastrof (ako sú záplavy 

alebo zemetrasenia) by bezplatná sieť 

WiFi mala byť neobmedzená, bezpečná a 

vysokorýchlostná, aby sa podporila rýchla 

komunikácia medzi záchrannými 

službami a občanmi. 

 

Pozmeňujúci návrh   15 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (11a) Pri rozdeľovaní intervencií by sa 

mali brať do úvahy sociálno-ekonomické 

rozdiely medzi regiónmi Únie a jeho 

cieľom by malo byť zlepšenie životných 

podmienok, vytvorenie lepšieho 

pracovného prostredia a znižovanie rizík 

nezamestnanosti a vyľudňovania. 

Osobitná pozornosť by sa mala venovať 

vidieckym oblastiam, oblastiam 

postihnutým priemyselnými zmenami a 

regiónom, ktoré sú vážne a trvalo 

znevýhodnené z prírodného alebo 

demografického hľadiska. So zreteľom 

na výhody tohto programu pre 

hospodársky a sociálny rozvoj miestnych 

spoločenstiev a na základe predbežnej 

správy o hodnotení prvej fázy 

vykonávania tohto opatrenia, ktorú by 
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mali mať Európsky parlament a Rada k 

dispozícii, by táto iniciatíva mohla slúžiť 

na prípravu budúceho udržateľného 

rozšírenia programu. 

 

 

Pozmeňujúci návrh   16 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 2 

Nariadenie (EÚ) č. 283/2014 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) podporuje poskytovanie 

bezplatného miestneho bezdrôtového 

pripojenia v miestnych spoločenstvách. 

c) podporuje poskytovanie 

neobmedzeného, bezpečného, 

vysokorýchlostného bezplatného 

miestneho bezdrôtového pripojenia v 

miestnych spoločenstvách, ktoré čo 

najviac zodpovedá najvyšším normám 

existujúcim na trhu. 

 

Pozmeňujúci návrh   17 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 4 

Nariadenie (EÚ) č. 283/2014 

Článok 6 – odsek 8a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8a. Opatrenia prispievajúce k 

projektom spoločného záujmu v oblasti 

poskytovania bezplatného miestneho 

bezdrôtového pripojenia v miestnych 

spoločenstvách musia spĺňať podmienky 

stanovené v oddiele 4 v prílohe. 

8a. Opatrenia prispievajúce 

k projektom spoločného záujmu v oblasti 

poskytovania bezplatného 

vysokorýchlostného miestneho 

bezdrôtového pripojenia v miestnych 

spoločenstvách musia spĺňať podmienky 

stanovené v oddiele 4 v prílohe. 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh   18 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 6 
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Nariadenie (EÚ) č. 283/2014 

Príloha – oddiel 4 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Opatrenia zamerané na poskytovanie 

bezplatného miestneho bezdrôtového 

pripojenia v miestnych strediskách 

verejného života vrátane vonkajších 

priestorov prístupných širokej verejnosti, 

ktoré zohrávajú významnú úlohu vo 

verejnom živote miestneho spoločenstva, 

sú oprávnené na finančnú pomoc. 

Opatrenia zamerané na poskytovanie 

bezplatného vysokorýchlostného 

miestneho bezdrôtového pripojenia vysokej 

kvality v miestnych strediskách verejného 

života vrátane vonkajších priestorov 

prístupných širokej verejnosti, ktoré 

zohrávajú významnú úlohu vo verejnom 

živote miestneho spoločenstva a v miestnej 

verejnej doprave, ak je k dispozícii 

zdarma, sú oprávnené na finančnú pomoc. 

V záujme toho, aby ho plne využívala 

široká verejnosť, by sa malo zabrániť 

potenciálnym jazykovým prekážkam. 

Odporúča sa preto, aby celý systém 

pripojenia bol mnohojazyčný. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 6 

Nariadenie (EÚ) č. 283/2014 

Príloha – oddiel 4 – odsek 3 – bod -1 (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -1) boli predmetom: 

 a)  posúdenia nákladov a prínosov 

zameraného na vidiecke oblasti a oblasti, 

ktorým hrozí, že budú vyľudnené a 

opustené, a na sociálnu pridanú hodnotu 

bezdrôtového pripojenia v týchto 

oblastiach, čo vedie k európskej norme v 

oblasti mapovania, ktorá umožní určiť 

regióny, ktoré najviac potrebujú pomoc, 

ako aj potenciálny multiplikačný účinok, 

a 

 b)  výzvy na predloženie ponúk; 
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Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 6 

Nariadenie (EÚ) č. 283/2014 

Príloha – oddiel 4 – odsek 3 – bod 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1) ich vykonáva subjekt konajúci vo 

verejnom záujme schopný plánovania a 

dohľadu nad zriadením vnútorných alebo 

vonkajších miestnych bezdrôtových 

prístupových bodov na verejných 

priestranstvách; 

1) ich vykonáva subjekt konajúci vo 

verejnom záujme schopný plánovania a 

dohľadu nad zriadením vnútorných alebo 

vonkajších miestnych bezdrôtových 

prístupových bodov na verejných 

priestranstvách prostredníctvom osobitnej 

kontroly kvality; 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 6 

Nariadenie (EÚ) č. 283/2014 

Príloha – oddiel 4 – odsek 3 – bod 2 – písmeno a 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) je bezplatné, ľahko prístupné a 

používa najmodernejšie zariadenia, a 

a) je bezplatné, bezpečné, ľahko 

prístupné, používa najmodernejšie 

zariadenia a zahŕňa možnosť využiť celú 

cezhraničnú internetovú základnú 

infraštruktúru na zabránenie segmentácii 

trhu na úrovni Únie a vzniku monopolu 

veľkých spoločností; 

 

 

Pozmeňujúci návrh   22 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 6 

Nariadenie (EÚ) č. 283/2014 

Príloha – oddiel 4 – odsek 3 – bod 2 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) podporuje prístup k inovačným 

digitálnym službám, ako sú služby 

b) podporuje prístup k inovačným 

digitálnym službám, ako sú služby 
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ponúkané prostredníctvom infraštruktúry 

digitálnych služieb; 

ponúkané prostredníctvom infraštruktúry 

digitálnych služieb, ako aj služby 

v núdzovej a krízovej komunikácii; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 6 

Nariadenie (EÚ) č. 283/2014 

Príloha – oddiel 4 – odsek 3 – bod 2 – písmeno b a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba. neklesne pod určitú úroveň 

rýchlosti pripojenia z dôvodu nadmerného 

počtu súčasne pripojených používateľov; 

 

Pozmeňujúci návrh   24 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 6 

Nariadenie (EÚ) č. 1234/2014 

Príloha – oddiel 4 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pomoc sa nevzťahuje na projekty 

kopírujúce existujúce súkromné alebo 

verejné ponuky s podobnými vlastnosťami 

vrátane kvality v tej istej oblasti. 

Pomoc sa nevzťahuje na projekty 

kopírujúce existujúce súkromné alebo 

verejné ponuky s podobnými vlastnosťami 

vrátane kvality, bezplatného prístupu za 

podobných podmienok v tej istej oblasti, 

ktorú pokrývajú existujúce verejné 

smerovače RLAN, čím by sa zaistila 

väčšia integrácia všetkých verejných 

služieb bezdrôtového pripojenia a predišlo 

sa nesprávnemu vynakladaniu finančných 

prostriedkov. Na tento účel by sa 

(podporované) projekty mali koordinovať 

s podobnými projektmi, ktoré sú 

financované z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja. Obce, ktoré už 

ponúkajú pripojenie s nižšou rýchlosťou, 

môžu mať aj naďalej nárok na podporu v 

záujme podpory plošného šírenia rýchleho 

pripojenia na internet. Mobilné 
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internetové služby dostupné za poplatok 

v lokalite navrhnutého projektu 

miestneho pripojenia sa nepovažujú za 

kopírovanie ponuky. 

 

Pozmeňujúci návrh   25 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 6 

Nariadenie (EÚ) č. 283/2014 

Príloha – oddiel 4 – odsek 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Dostupný rozpočet sa prideľuje 

geograficky vyváženým spôsobom na 

projekty, ktoré spĺňajú vyššie uvedené 

podmienky vzhľadom na predložené 

návrhy a podľa zásady „kto prv príde, ten 

prv berie. 

Dostupný rozpočet sa prideľuje 

geograficky vyváženým spôsobom 

projektom, ktoré spĺňajú vyššie uvedené 

podmienky, na základe prijatých návrhov, 

pričom sa zohľadňuje zásada 

hospodárskej, sociálnej a územnej 

súdržnosti zakotvená v článku 174 ZFEÚ 

a regionálne rozdiely pri poskytovaní 

rýchleho internetového pripojenia v celej 

Únii. Primeraná časť rozpočtu sa pridelí 

oblastiam, ktoré sú hospodársky 

a digitálne menej rozvinuté, vrátane 

izolovaných regiónov, ostrovov a 

horských, hraničných a okrajových 

oblastí, ako aj oblastí, ktoré boli vystavené 

prírodným katastrofám, aby sa zdroje 

investovali tam, kde sú najviac potrebné. 

 

 

 

 



 

AD\1120486SK.docx 19/20 PE597.451v02-00 

 SK 

 

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO 

Názov Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách 

Referenčné čísla COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD) 

Gestorský výbor 

       dátum oznámenia na schôdzi 

ITRE 

6.10.2016 
   

Výbor požiadaný o stanovisko 

       dátum oznámenia na schôdzi 

REGI 

6.10.2016 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o 

stanovisko 

       dátum vymenovania 

Rosa D’Amato 

11.10.2016 

Dátum prijatia 21.3.2017    

Výsledok záverečného hlasovania +: 

–: 

0: 

32 

1 

0 

Poslanci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, 

Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph 

Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey 

Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, 

Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis 

Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, 

Derek Vaughan, Kerstin Westphal 

Náhradníci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Demetris Papadakis, 

Tomasz Piotr Poręba, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan 

Zver 

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na 

záverečnom hlasovaní 

Luigi Morgano 

 



 

PE597.451v02-00 20/20 AD\1120486SK.docx 

SK 

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN VO VÝBORE 
POŽIADANOM O STANOVISKO 

32 + 

ALDE Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg 

ECR Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić 

EFDD Rosa D'Amato 

GUE/NGL Group Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels 

PPE Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav 

Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij 

S&D Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Demetris 

Papadakis, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli 

Verts/ALE Davor Škrlec 

 

1 - 

EFDD Julia Reid 

 

0 0 

  

 

Vysvetlenie použitých znakov: 

+ : za 

- : proti 

0 : zdržali sa hlasovania 

 

 

 


