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NÁVRHY 

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně 

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

1. vyjadřuje znepokojení nad tím, že EU zaostává za Severní Amerikou a částmi asijsko-

tichomořského regionu, pokud jde o přístup k síti 4G a plány na zavedení sítě 5G; je 

přesvědčen, že Evropa má mnoho co dohánět, neboť v roce 2015 mělo přístup k síti 4G 

více než 75 % z celkového počtu obyvatel USA oproti pouze 28 % obyvatel EU; je dále 

znepokojen tím, podle předpovědí zástupců odvětví bude do roku 2022 v Severní Americe 

více než 110 miliónů odběrů ze sítě 5G ve srovnání s pouze 20 milióny odběrů v západní 

Evropě; vyjadřuje znepokojení nad tím, že žádný z 28 členských států nedosáhl cíle 

digitální agendy v podobě 100% pokrytí vysokorychlostním připojením; poukazuje na to, 

že průměrné pokrytí připojením nové generace v současné době dosahuje v některých 

členských státech méně než 25 %; 

2. je přesvědčen, že sítě 5G jsou více než jen další vývojovou fází širokopásmového 

připojení, protože další generace všudypřítomné širokopásmové infrastruktury bude mít 

větší záběr než stávající bezdrátové přístupové sítě; konstatuje, že tyto změny by mohly 

podnítit transformaci procesů v široké škále odvětví ekonomiky a umožnit trvale pobývat, 

získávat vzdělání a pracovat kdekoli v Evropě; je přesvědčen, že lepší připojení 

k internetu může přispět k hospodářskému růstu, k vytváření pracovních míst, k (územní a 

sociální) soudržnosti a ke konkurenceschopnosti v Evropě, přičemž bude podporovat 

rovné příležitosti a rovnost pohlaví a zlepšovat životní podmínky lidí; 

3. zdůrazňuje, že k zajištění gigabitové společnosti je zapotřebí značný objem investic, což 

představuje značné výzvy pro investory, hospodářské subjekty, poskytovatele služeb 

a vytvoření synergií s jinými průmyslovými odvětvími; poukazuje na to, že v příštím 

desetiletí bude na zavedení gigabitového připojení pro jednotný digitální trh zapotřebí 

vynaložit dalších 155 miliard EUR; uznává klíčový význam dalších investic pro snižování 

jednotkových cen pro spotřebitele a zvyšování kvality a oblasti pokrytí službami; 

konstatuje, že výzkum odvětví ukazuje, že pokles jednotkové ceny za megabyte o více než 

90 % je způsoben investicemi, nikoliv stálými vlivy, jako je konkurence; konstatuje, že 

díky využívání měření ceny za megabyte je USA pro spotřebitele výrazně levnějším trhem 

než Evropa; je přesvědčen, že měření průměrného výnosu na uživatele může být 

zavádějící vzhledem k tomu, že nezprostředkovává větší rychlost, větší datové balíčky 

nebo neomezené nabídky, jaké využívají spotřebitelé v USA; 

4. zdůrazňuje, že rozmístění sítí 5G bude částečně záviset na celounijních příspěvcích z 

grantů a finančních nástrojů; žádá členské státy, aby věnovaly zvláštní pozornost 

projektům s cílem rozšiřovat přístup k internetu financovaným z evropských 

strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020; konstatuje, že ESI 

fondy přispějí v aktuálním programovém období na zabezpečení jednotného digitálního 

trhu částkou 21,4 miliardy EUR, z čehož bude 6 miliard EUR určeno na zavedení 

vysokorychlostních širokopásmových sítí; uvědomuje si význam těchto veřejných 

prostředků při dosahování cílů Komise, ale je přesvědčen, že bude nutné získat podstatně 

více kapitálu ze soukromého sektoru, pokud bude tento kontinent potřebovat v příštím 

desetiletí další investice ve výši 155 miliard EUR ; je přesvědčen, že ESI fondy mohou 

být obzvláště užitečné v řídce osídlených oblastech, kde tržně orientovaná řešení nemají 
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při snaze dosáhnout úplného územního pokrytí úspěch; 

5. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby členské státy, místní a regionální orgány a další 

zúčastněné strany měly možnost se zapojit do komplexní šíře grantů, finančních nástrojů s 

nízkou mírou rizika a partnerství veřejného a soukromého sektoru, které jsou k dispozici 

pro projekty v oblasti konektivity; zastává názor, že je zapotřebí lepší spolupráce na 

místní a regionální úrovni za účelem rozšíření pevných sítí a zajištění gigabitového 

připojení s cílem poskytnout příjemcům konkurenční nabídky za atraktivní ceny a 

současně podnítit nové investice; vnímá hodnotu ve vytvoření internetového zdroje, který 

umožňuje investorům do infrastruktury přezkoumat celou řadu dostupných možností 

financování; bere na vědomí, že byl zřízen fond pro širokopásmové připojení, naléhavě 

ale vyzývá EIB a Komisi, aby své snahy zaměřily na zdokonalení stávajících programů na 

podporu odvětví IT, jako je Horizont 2020, spíše než na vytváření programů nových; 

vyzývá Komisi, aby podporovala možné synergie mezi ESI fondy a EFSI a jinými zdroji 

financování z EU; 

6. uznává, že výnosy v celém odvětví telekomunikací se tenčí a že to v rámci dosažení 

gigabitové společnosti představuje významný problém pro další investice; upozorňuje na 

to, že financování obchodů je úzce spojeno s cenami akcií a v tomto ohledu mohou být 

zajištěny půjčky a jiné finanční nástroje, pokud má investice v dlouhodobém horizontu 

garantovanou návratnost; dále vyzývá Komisi, aby se zabývala tím, jak mohou místní 

orgány a další poskytovatelé služeb vstoupit na trh za účelem poskytování 

specializovaných služeb na základě alternativních obchodních modelů; považuje za 

důležité zajistit návratnost stávajících investičních programů a případně zavést další 

programy podpory tak, aby investoři mohli podpořit sektor 5G; 

7. vyzývá Komisi, aby zajistila a udržela financování akčního plánu pro 5G v rámci příštího 

víceletého finančního rámce 2020–2027 na patřičné úrovni; konstatuje však, že pro cíle 

obsažené v akčním plánu pro 5G neexistuje žádný závazný požadavek, který musí členské 

státy splnit; vyzývá Komisi, aby posoudila vnitrostátní plány pro širokopásmovou 

infrastrukturu s cílem zjistit nedostatky a v případě potřeby vypracovat doporučení dalších 

kroků pro jednotlivé země; vyzývá členské státy, aby v rámci vnitrostátních plánů pro 

širokopásmovou infrastrukturu vypracovaly vnitrostátní plány pro zavádění sítě 5G; 

8. vyzývá Komisi, aby při vytváření nového regulačního rámce a jeho provádění vzala 

v úvahu specifickou sociální a hospodářskou situaci všech regionů v zájmu dosažení 

komplexního zavedení sítě 5G a maximalizace jeho hospodářského dopadu ve všech 

členských státech; zdůrazňuje, že investice by měly být podporovány politikou 

a regulačním prostředím a nesmí být zpožděny kvůli příliš ambiciózním veřejně 

prospěšným programům, které by mohly bránit zavádění sítě 5G; konstatuje, že firmy 

potřebují větší jistotu ohledně technologií, která by znamenala a zajistila, že se proces 

společných investic bude provádět spravedlivým a otevřeným způsobem; 

9. vyzývá Komisi, aby vypracovala další analýzu týkající se poptávky po technologii 5G 

vzhledem k tomu, že tato oblast nebyla dostatečně prozkoumána a panují kolem ní značné 

názorové rozdíly; konstatuje, že prvotní studie Komise věnovaná této otázce byla 

provedena v konzultaci s výzkumnými technologickými poradenskými službami; žádá 

zejména další konzultace s akademickou obcí a investory v oblasti infrastruktury s cílem 

získat spolehlivý obraz o budoucí poptávce po síti 5G; je přesvědčen, že by Komise měla 
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vypracovat a zveřejnit přehled literatury, která shromažďuje veškeré dostupné studie 

o evropské poptávce po síti 5G, v podobě jedné výzkumné zprávy; doporučuje, aby 

Komise vypracovala výroční hodnocení dosaženého pokroku s doporučeními pro akční 

plán pro 5G a aby o jeho výsledcích informovala Parlament; 

10. doporučuje, aby Komise prováděla politiku technologické neutrality, pokud jde o její úsilí 

dosáhnout gigabitové společnosti; je přesvědčen, že volby v oblasti technologie by měly 

především být ponechány na účastnících trhů, aby bylo zajištěno, že bude vyhověno 

reálnému stavu poptávky; dále podporuje symetrickou regulaci, která neomezuje možnost 

nových či menších firem vstoupit na trh; upozorňuje Komisi, aby věnovala pozornost 

významu transparentních procesů v oblasti hospodářské soutěže na všech úrovních vývoje 

a zavádění technologie 5G; 

11. je přesvědčen, že náročných cílů vytyčených Komisí v září 2016 nebude dosaženo, pokud 

členské státy, vnitrostátní regulační orgány a regionální a místní samospráva nedostanou 

potřebné pravomoci a pokud všichni tito aktéři nebudou mezi sebou spolupracovat; 

poukazuje na to, že Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických 

komunikací (BEREC) ve svém stanovisku k novému rámci pro elektronické komunikace 

upozorňuje na možnost nárůstu zásahů na úrovni EU, další byrokracie a oslabení jeho 

nezávislosti, a žádá proto efektivní uplatňování tohoto rámce; je přesvědčen, že že 

v zájmu dosažení koordinovaného zavádění sítě 5G ve všech členských státech EU je 

třeba vždy zvážit konkrétní hospodářské a geografické podmínky v každé zemi; bere na 

vědomí navrhované strukturální reformy sdružení BEREC, které by podle vlastního 

stanoviska skupiny na vysoké úrovni této organizace mohly sdružení změnit na 

decentralizovanou agenturu EU se stálými zaměstnanci, kteří budou předsedat pracovním 

skupinám odborníků; bere rovněž na vědomí názor sdružení BEREC na možné právo veta 

vůči regulačním nápravným opatřením vnitrostátních regulačních orgánů i návrhy Komise 

na zavedení prováděcích aktů do nového kodexu, který umožní opatření ve směru shoda 

dolů ve snaze o řešení přeshraničních sporů; je přesvědčen, že pouze vnitrostátní regulační 

orgány mají nejlepší předpoklady k navrhování, provádění a revizi rozhodnutí v oblasti 

telekomunikací; je přesvědčen, že až dosud hrál BEREC při zajišťování harmonizace 

v celé Evropě přiměřenou úlohu a že hrozí, že tyto reformy tuto rovnováhu naruší; 

12. opakuje, jak důležité je další zjednodušování na úrovni EU, aby se podařilo úspěšně 

uplatňovat nový rámec pro elektronické komunikace; vítá konsolidaci čtyř stávajících 

směrnic do jednoho kodexu pro oblast komunikací; je přesvědčen, že zjednodušení 

a vyjasnění mohou pouze pomáhat firmám investovat; rovněž vítá nová pravidla týkající 

se transparentnosti, která umožní spotřebitelům, aby měli k dispozici nejdůležitější 

smluvní informace v „krátké formě“ dokumentu; naléhavě vyzývá členské státy a místní 

a regionální orgány, aby se ujaly vedení při zavádění sítí 5G odpovědným, inkluzivním 

způsobem, který zajistí zachování práv spotřebitelů;  

13. zdůrazňuje, že finanční pomoc by měla usilovat o dosažení zeměpisně vyváženého 

rozložení s přihlédnutím k zásadě hospodářské, sociální a územní soudržnosti a různým 

úrovním rozvoje infrastruktury v oblasti informačních a komunikačních technologií; 

14. zdůrazňuje, že přístup k veřejným elektronickým službám je důležitý a že moderní 

komunikační infrastruktura pomáhá při vytváření služeb a aplikací používaných veřejnými 

orgány, podniky a veřejností; upozorňuje na spolupráci mezi univerzitními centry 
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a výzkumnými ústavy, které mají potenciál stát se partnery při vývoji a provádění projektů 

sítí 5G a současně maximalizovat synergie s programem Horizont 2020; dále podotýká, že 

vzhledem k tomu, že bude zapotřebí nových dovedností a nezbytných změn ve 

vzdělávání, by měl být vzdělávací aspekt zavádění sítě 5G zajištěn využitím příležitostí v 

rámci Evropského sociálního fondu; opakuje, že je třeba podporovat digitální začlenění 

a přístup k internetu, a to i pro starší osoby, které jsou rovněž důležitými prvky, pokud jde 

o aktivní občanství a sociální začlenění; 

15. vítá skutečnost, že licence na rádiové vysílání v trvání 25 let přinesou investorům jistotu, a 

vítá také nedávno dosaženou politickou dohodu na používání značky 700 MHz pro 

mobilní širokopásmové připojení; vyzývá Komisi, aby přezkoumala svůj přístup 

k harmonizaci s ohledem na to, že jedna třetina rádiového spektra využitelná pro 

bezdrátové mobilní širokopásmové připojení není zatím nikomu přiřazena; v zájmu 

zabránění roztříštěnosti a v zájmu podpory přeshraničního využívání vyzývá Komisi, aby 

usilovala o mezinárodní spolupráci s cílem dosáhnout harmonizovaných norem pro síť 

5G. vyzývá Komisi, aby přizpůsobila podmínky pro správu spektra vysoce 

technologickému prostředí; věří ve stěžejní význam dostupnosti spektra při dokončení sítí 

5G po celé Evropě; uvědomuje si, že v rámci tohoto odvětví stále existuje obrovská 

nejistota ve věci toho, jaké kmitočtové pásmo bude nakonec pro technologii 5G použito; 

konstatuje, že po spektru 5G bude pravděpodobně značná poptávka, protože v současné 

době již je po spektru 4G, což znamená, že náklady pro investory nejspíše porostou; 

16. upozorňuje Komisi na otázky síťového pokrytí; konstatuje, že digitální propast mezi 

určitými regiony, zejména mezi městskými a venkovskými oblastmi, je stále výrazná; 

poznamenává, že vzhledem k jejich odlehlosti je nepravděpodobné, že venkovské oblasti 

pocítí stejné výhody gigabitové společnosti, protože jejich poskytování je nerovnoměrné a 

není náležitě uzpůsobeno potřebám; je přesvědčen, že potřebujeme rozhodné ambice, 

pokud jde o gigabitovou společnost, a primárně bychom se měli zaměřit na zajištění 

rovnoměrného pokrytí celého území sítí 4G; dále žádá rozvoj technologie 5G ve 

venkovských oblastech; vyjadřuje obavu, že technologie 5G je v současné době udržitelná 

pouze v hustě obydlených oblastech, což by mohlo dále prohlubovat digitální propast; je 

přesvědčen, že všeobecná dostupnost vysoce výkonných služeb připojení k internetu na 

gigabitové úrovni je nezbytná pro to, aby se předešlo rostoucí digitální propasti mezi 

městskými a venkovskými oblastmi a byla podpořena sociální, hospodářská a územní 

soudržnost, pokud jde o digitální rozměr; uznává, že venkovským oblastem hrozí, že 

přijdou zkrátka, protože investice do venkovských oblastí vyžadují výrazně vyšší podíl 

investic na obyvatele; konstatuje, že digitální propast znamená, že zatímco ve 

venkovských, odlehlých a horských oblastech 58 % obyvatel EU, pouze 25 % těchto 

oblastí je pokryto rychlostí připojení nad 30 Mbps; je si tudíž vědom toho, že cíl Komise 

dosáhnout do roku 2025 ve všech venkovských i místních domácnostech rychlosti 

stahování nejméně 100 Mbps, je velice ambiciózní; 

17. připomíná, že výrazný kontrast v rychlosti širokopásmového připojení ve venkovských 

a městských oblastech v mnoha členských státech znamená závažnou nevýhodu pro 

venkovské oblasti, ve kterých existuje velký počet malých podniků a mikropodniků 

a podniků závislých na účinném připojení, což ohrožuje společenský, kulturní 

a hospodářský život tamních komunit; vítá iniciativu Evropské komise zavést 

participativní širokopásmovou platformu s cílem zajistit vysokou úroveň zapojení 

veřejných a soukromých subjektů i místních a regionálních orgánů; 
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18. konstatuje, že nejvzdálenější, okrajové a ostrovní regiony mají z platných nařízení jen 

minimální prospěch; upozorňuje na to, že je nutné věnovat zvláštní pozornost vzdáleným, 

izolovaným, odlehlým, venkovským a horským oblastem a všem částem EU, ve kterých je 

nutná podpora z veřejných zdrojů, s cílem kompenzovat nedostatek finanční návratnosti 

pro soukromé investory; zdůrazňuje, že z výhod gigabitové společnosti by měly těžit 

všechny regiony EU, což by významně přispělo k posílení regionální 

konkurenceschopnosti, k získání přístupu k investicím do vyspělých technologií a k 

zajištění větší dostupnosti veřejných služeb a podnikatelských příležitostí; naléhavě 

vyzývá Komisi, aby učinila nejvzdálenější regiony (ve smyslu článku 349 SFEU)  oblastí 

zásadní důležitosti, v níž budou realizovány pilotní projekty. 
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