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NÁVRHY 

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

gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. vyjadruje znepokojenie nad tým, že EÚ zaostáva za Severnou Amerikou a niektorými 

ázijskými a tichomorskými štátmi, pokiaľ ide o prístup k technológiám 4G 

a predpokladaný nástup technológií 5G; domnieva sa, že Európa má čo doháňať, keďže v 

roku 2015 má viac ako 75 % obyvateľov Spojených štátov prístup k technológii 4G 

v porovnaní s 28 % obyvateľov EÚ; vyjadruje takisto znepokojenie nad tým, že 

z predpovedí priemyselného odvetvia vyplýva, že do roku 2022 bude viac ako 110 

miliónov 5G odberov v Severnej Amerike v porovnaní s iba 20 miliónmi v západnej 

Európe; vyjadruje znepokojenie nad tým, že ani jeden z 28 členských štátov nedosiahol 

cieľ digitálnej agendy, ktorým je 100 % vysokorýchlostné a ultravysokorýchlostné 

pokrytie; poukazuje na to, že priemerné pokrytie siete budúcej generácie v jednotlivých 

členských štátoch EÚ je v súčasnosti nižšie ako 25 %; 

2. domnieva sa, že technológia 5G je viac než len evolúcia širokopásmovej technológie, 

keďže ďalšia generácia všadeprítomnej ultrarýchlej širokopásmovej infraštruktúry 

presiahne existujúce bezdrôtové prístupové siete; poznamenáva, že tieto zmeny by mohli 

podporiť transformáciu procesov v širokom spektre hospodárskych odvetví, čo umožní 

bývať, absolvovať odbornú prípravu a pracovať kdekoľvek v Európe; domnieva sa, že 

kvalitnejšie internetové pripojenie môže prispieť k hospodárskemu rastu, tvorbe 

pracovných miest, sociálnej a územnej súdržnosti a konkurencieschopnosti v Európe, a 

zároveň sa ním podporia rovnaké príležitosti a rodová rovnosť a zlepší životnú úroveň 

ľudí; 

3. zdôrazňuje, že zabezpečenie gigabitovej spoločnosti si vyžaduje značné investície 

a prináša výzvy pre investorov, operátorov a poskytovateľov služieb a vytvorenie synergií 

s inými priemyselnými odvetviami; poukazuje na to, že v najbližších desiatich rokoch je 

potrebné vynaložiť ďalších 155 miliárd EUR na dosiahnutie gigabitového pripojenia pre 

digitálny jednotný trh; uznáva kľúčový význam ďalších investícií na dosiahnutie nižších 

jednotkových cien pre spotrebiteľov a zvýšenie kvality a rozsahu pokrytia služieb; 

konštatuje, že z priemyselného výskumu vyplýva, že viac ako 90 % pokles jednotkovej 

ceny za megabajt je dôsledkom investícií na rozdiel od statických účinkov, ako je 

hospodárska súťaž; konštatuje, že Spojené štáty sú výrazne lacnejším trhom pre 

spotrebiteľov než Európa, keďže používajú kritérium ceny za megabajt; domnieva sa, že 

kritérium priemerného výnosu na zákazníka (ARPU) môže byť zavádzajúce, keďže 

neposkytuje vyššiu rýchlosť, väčšie dátové balíky alebo neobmedzené ponuky, ktoré 

využívajú spotrebitelia v Spojených štátoch; 

4. zdôrazňuje, že zavádzanie 5G sietí v celej EÚ bude čiastočne závisieť od príspevkov z 

grantov a finančných nástrojov; žiada členské štáty, aby venovali osobitnú pozornosť 

projektom, ktorých cieľom je rozšírenie prístupu k internetu v rámci európskych 

štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v programovom období 2014 – 2020; 

konštatuje, že počas súčasného programového obdobia EŠIF celkovo prispejú sumou 21,4 

miliardy EUR na zabezpečenie jednotného digitálneho trhu vrátane 6 miliárd EUR na 

zavádzanie vysokorýchlostných širokopásmových sietí; uznáva význam týchto verejných 

prostriedkov pri dosahovaní cieľov Komisie, ale domnieva sa, že bude potrebné získať 
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podstatne viac kapitálu zo súkromného sektora prostredníctvom pákového efektu, ak má 

kontinent zabezpečiť ďalších 155 miliárd EUR na investície v nasledujúcom desaťročí; 

domnieva sa, že EŠIF môžu byť obzvlášť užitočné v riedko osídlených oblastiach, kde nie 

je uplatňovanie trhovo-orientovaných riešení zameraných na dosiahnutie úplného 

územného pokrytia úspešné; 

5. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby členské štáty, miestne a regionálne orgány a ďalšie 

zainteresované subjekty boli schopné využívať celú škálu grantov, nízkorizikových 

finančných nástrojov a verejno-súkromných partnerstiev, ktoré sú k dispozícii pre projekty 

týkajúce sa pripojenia; zastáva názor, že je potrebná lepšia spolupráca na miestnej 

a regionálnej úrovni v záujme rozšírenia pevných sietí a zabezpečenia gigabitového 

pripojenia s cieľom poskytnúť prijímateľom konkurencieschopné ponuky a atraktívne 

ceny pri súčasnej podpore nových investícií; vidí hodnotu vo vytváraní online zdroja, 

ktorý umožní investorom do infraštruktúry preskúmať celú škálu dostupných možností 

financovania; oceňuje zriadenie fondu pre širokopásmové pripojenie, ale naliehavo 

vyzýva EIB a Komisiu, aby svoje úsilie zamerali skôr na zlepšenie existujúcich 

programov na podporu sektora informačných technológií, napríklad iniciatívy Horizont 

2020, než na vytváranie nových nástrojov; vyzýva Komisiu, aby podporovala možné 

synergie medzi EŠIF a EFSI, ako aj ďalšími zdrojmi financovania EÚ; 

6. uznáva, že výnosy v celom odvetví telekomunikácií sa znižujú a že to predstavuje 

významný problém pre ďalšie investície na dosiahnutie gigabitovej spoločnosti; 

poukazuje na to, že financovanie obchodov úzko súvisí s cenami akcií a v tejto súvislosti 

môžu byť úvery a iné finančné nástroje zabezpečené, ak má investícia garantovanú 

návratnosť v dlhodobom horizonte; vyzýva takisto Komisiu, aby skúmala, ako môžu 

miestne orgány a ďalší poskytovatelia služieb vstúpiť na trh s cieľom poskytovať 

špecializované služby v rámci alternatívnych obchodných modelov; považuje za dôležité 

zabezpečiť návratnosť v rámci existujúcich investičných programov a v prípade potreby 

vytvoriť ďalšie programy podpory s cieľom umožniť investorom financovať sektor 5G; 

7. vyzýva Komisiu, aby pre nasledujúci viacročný finančný rámec zabezpečila a zachovala 

financovanie akčného plánu pre sieť 5G na správnej úrovni; konštatuje, že neexistuje 

nijaká záväzná požiadavka na splnenie cieľov uvedených v akčnom pláne pre sieť 5G, 

ktorú by členské štáty museli splniť; vyzýva Komisiu, aby posúdila národné plány 

širokopásmového pokrytia s cieľom identifikovať v prípade potreby medzery 

a formulovať odporúčania pre jednotlivé krajiny na prijatie ďalších opatrení; vyzýva 

členské štáty, aby vypracovali národné plány zavádzania 5G sietí ako súčasť národných 

plánov širokopásmového pokrytia; 

8. vyzýva Komisiu, aby zohľadnila osobitné geografické, sociálne a hospodárske okolnosti 

všetkých regiónov pri vytváraní nového regulačného rámca a jeho uplatňovaní s cieľom 

dosiahnuť komplexné zavádzanie technológií 5G a maximalizovať jeho hospodársky 

vplyv vo všetkých členských štátoch; zdôrazňuje, že investície by sa mali podporovať 

v rámci politického a regulačného prostredia a nemali by sa odkladať v dôsledku príliš 

ambicióznych verejnoprospešných programov, ktoré by mohli brániť zavádzaniu 

technológií 5G; poznamenáva, že spoločnosti potrebujú väčšiu istotu, pokiaľ ide 

o technológie, ktoré budú zahrnuté, ako aj uistenie, že proces spoločného investovania je 

vedený spravodlivým a otvoreným spôsobom; 
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9. vyzýva Komisiu, aby vykonala ďalšiu analýzu dopytu po technológii 5G vzhľadom na to, 

že táto oblasť nebola dostatočne preskúmaná a názory na ňu sa značne rôznia; konštatuje, 

že základnú štúdiu Komisie o tejto otázke vykonala poradenská spoločnosť pre 

technologický výskum; žiada najmä o ďalšie konzultácie s akademickou obcou 

a investormi do infraštruktúry s cieľom získať spoľahlivý obraz o budúcom dopyte po 5G; 

domnieva sa, že Komisia by mala vykonať a zverejniť prieskum literatúry, v rámci 

ktorého zhromaždí všetky dostupné štúdie o európskom dopyte po 5G do jedinej analýzy; 

odporúča, aby Komisia vypracovala prehľad o ročnom pokroku zahŕňajúci odporúčania 

pre akčný plán pre 5G a aby informovala Parlament o výsledkoch; 

10. odporúča, aby Komisia v rámci úsilia o gigabitovú spoločnosť prijala politiku 

technologickej neutrality; domnieva sa, že rozhodnutia týkajúce sa výberu technológií by 

sa mali v prvom rade ponechať na účastníkov trhu, aby sa zabezpečilo, že sa naplnia 

skutočné požiadavky dopytu; ďalej podporuje symetrickú reguláciu, ktorá nebráni novým 

či menším spoločnostiam vo vstupe na trh; upozorňuje Komisiu na význam 

transparentných procesov v oblasti hospodárskej súťaže na všetkých úrovniach vývoja a 

zavádzania technológie 5G; 

11. domnieva sa, že ambiciózne ciele, ktoré Komisia uverejnila v septembri 2016, nebude 

možné dosiahnuť bez posilnenia právomocí členských štátov, národných regulačných 

orgánov a regionálnych a miestnych samospráv a bez spolupráce medzi všetkými týmito 

subjektami; poukazuje na to, že v stanovisku Orgánu európskych regulátorov pre 

elektronické komunikácie (BEREC) k novému rámcu pre elektronické komunikácie sa 

poukazuje na riziko zvýšeného zasahovania na úrovni EÚ, ďalšieho byrokratického 

zaťaženia a oslabenia jeho nezávislosti, a žiada preto jeho efektívne vykonávanie; je 

presvedčený, že v záujme dosiahnutia koordinovaného zavádzania 5G vo všetkých 

členských štátoch EÚ je potrebné zohľadňovať konkrétne hospodárske a geografické 

vnútroštátne okolnosti; berie na vedomie navrhované štrukturálne reformy pre BEREC, 

ktoré by podľa vlastného stanoviska skupiny na vysokej úrovni tejto organizácie mohli 

zmeniť tento orgán na decentralizovanú agentúru EÚ so stálymi zamestnancami, ktoré 

budú predsedať expertným pracovným skupinám; berie zároveň na vedomie stanovisko 

BERECU-u k novému právu veta voči  regulačným nápravným opatreniam národných 

regulačných orgánov (NRO), ako aj návrhy Komisie na zavedenie vykonávacích aktov do 

nového kódexu, čo umožní vykonávať opatrenia zhora nadol pri riešení cezhraničných 

sporov; domnieva sa, že národné regulačné orgány majú najlepšie predpoklady na 

navrhovanie, realizáciu a revíziu rozhodnutí v oblasti telekomunikácií; domnieva sa, že 

BEREC až doteraz zohrával primeranú úlohu zabezpečujúcu harmonizáciu v celej Európe 

a že v dôsledku týchto reforiem hrozí narušenie tejto rovnováhy; 

12. opakovane pripomína význam ďalšieho zjednodušovania nového rámca pre elektronické 

komunikácie na úrovni EÚ; domnieva sa, že zjednodušenie a objasnenie môže iba pomôcť 

podnikom v investovaní; domnieva sa, že zjednodušenie a objasnenie môžu podnikom pri 

investovaní iba pomôcť; víta takisto nové pravidlá týkajúce sa transparentnosti, podľa 

ktorých sa budú spotrebiteľom poskytovať najdôležitejšie informácie o zmluve formou 

krátkeho dokumentu; naliehavo vyzýva členské štáty a miestne a regionálne orgány, aby 

zohrávali vedúcu úlohu pri vytváraní sietí 5G zodpovedným a inkluzívnym spôsobom, 

ktorým sa zachovajú práva spotrebiteľov;  

13. zdôrazňuje, že je potrebné vyvinúť úsilie o dosiahnutie geograficky vyváženého 
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rozloženia finančnej pomoci so zreteľom na zásadu hospodárskej, sociálnej a územnej 

súdržnosti a rôzne úrovne rozvoja infraštruktúry informačných a komunikačných 

technológií; 

14. zdôrazňuje, že prístup k verejným elektronickým službám je dôležitý a že moderná 

komunikačná infraštruktúra pomáha pri zavádzaní služieb a aplikácií zameraných na 

inštitúcie verejného sektora, podniky a verejnosť; poukazuje na spoluprácu medzi 

univerzitnými pracoviskami a výskumnými ústavmi, ktoré majú potenciál stať sa 

partnermi pri vývoji a realizácii projektov sietí 5G, pri súčasnej maximalizácii súčinnosti 

s programom Horizont 2020; ďalej konštatuje, že vzhľadom na budúcu potrebu nových 

zručností a nevyhnutných zmien vo vzdelávaní by sa mal zabezpečiť vzdelávací rozmer 

zavádzania 5G prostredníctvom využívania príležitostí v rámci Európskeho sociálneho 

fondu; opätovne zdôrazňuje potrebu podporovať digitálne začlenenie a prístup k internetu, 

a to aj pre starších ľudí, ktorí sú takisto dôležitým prvkom z hľadiska aktívneho 

občianstva a sociálneho začlenenia; 

15. víta istotu, ktorú investorom prinesú 25 ročné licencie pre rádiové frekvenčné spektrum 

vrátane nedávno dosiahnutej politickej dohody o využívaní pásma 700 MHz pre mobilné 

širokopásmové pripojenie; vyzýva Komisiu, aby opätovne preskúmala svoj prístup 

k harmonizácii s ohľadom na skutočnosť, že tretina frekvenčného spektra využiteľná 

na bezdrôtové mobilné širokopásmové pripojenie zostáva nepridelená; nabáda Komisiu, 

aby sa usilovala o medzinárodnú spoluprácu s cieľom harmonizovať normy pre 5G; 

vyzýva Komisiu, aby prispôsobila opatrenia v oblasti riadenia frekvenčného spektra 

výrazne technologickému prostrediu; verí v kľúčový význam dostupnosti spektra pri 

zavádzaní sietí 5G po celej Európe; uznáva, že stále existuje obrovská neistota v odvetví, 

pokiaľ ide o frekvenčné pásma, ktoré sa nakoniec budú používať pre technológiu 5G; 

konštatuje, že pravdepodobne možno očakávať značný dopyt po 5G spektre, ako je to 

v súčasnosti v prípade 4G spektra, čo znamená, že náklady investorov sa budú zrejme 

zvyšovať; 

16. upriamuje pozornosť Komisie na otázky týkajúce sa pokrytie siete; konštatuje, že 

digitálna priepasť medzi niektorými regiónmi, a to najmä medzi vidieckymi a mestskými 

oblasťami, je stále značná; domnieva sa, že vzhľadom na svoju odľahlú polohu vidiecke 

oblasti pravdepodobne nepocítia rovnaké výhody gigabitovej spoločnosti, ktoré sa 

prejavujú v mestách, pretože toto pokrytie je nestabilné a nedostatočne prispôsobené ich 

potrebám; trvá na presvedčení, že pokiaľ ide o gigabitovú spoločnosť, je potrebný rázny 

ambiciózny prístup a zameranie pozornosti hlavne na zabezpečenie plošného pokrytie 4G; 

ďalej požaduje rozvoj technológií 5G pre vidiecke oblasti; vyjadruje obavu, že 

technológia 5G je v súčasnosti neudržateľná okrem husto osídlených oblastí a že táto 

skutočnosť ešte viac prehĺbi digitálnu priepasť; domnieva sa, že univerzálna dostupnosť 

vysokovýkonných internetových služieb na gigabitovej úrovni je nevyhnutná na to, aby sa 

zabránilo narastajúcej digitálnej priepasti medzi mestskými a vidieckymi oblasťami a na 

podporu sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti z hľadiska jej digitálneho rozmeru; 

uznáva, že vidieckym oblastiam hrozí riziko, že zaostanú, pretože investície do vidieckych 

oblastí si vyžadujú podstatne vyšší podiel investícií na obyvateľa; konštatuje, že digitálna 

priepasť znamená, že zatiaľ čo 58 % obyvateľov EÚ žije vo vidieckych, vzdialených a 

horských oblastiach, iba 25 % je pokrytých pripojením s rýchlosťou nad 30 Mb/s; uznáva 

preto, že cieľ Komisie dosiahnuť rýchlosť sťahovania najmenej 100 Mb/s v roku 2025 pre 

všetky domácnosti, vidiecke aj mestské, je veľmi ambiciózny; 
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17. pripomína, že výrazný kontrast v rýchlosti širokopásmového pripojenia vo vidieckych a 

mestských oblastiach v mnohých členských štátoch predstavuje závažnú nevýhodu pre 

vidiecke oblasti, kde pôsobí veľký počet malých podnikov, mikropodnikov a podnikov 

závislých od efektívneho pripojenia, a ohrozuje sociálny, kultúrny a hospodársky 

život tamojších komunít; víta iniciatívu Európskej komisie zaviesť participatívnu 

platformu pre širokopásmové pripojenie s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň zapojenia 

verejných a súkromných subjektov, ako aj miestnych a regionálnych orgánov; 

18. konštatuje, že najvzdialenejšie, okrajové a ostrovné regióny využívajú výhody súčasnej 

regulácie len v minimálnej miere; upozorňuje na potrebu venovať osobitnú pozornosť 

vzdialeným, izolovaným, odľahlým, vidieckym a horským oblastiam a všetkým častiam 

EÚ, v ktorých je potrebná podpora z verejných zdrojov na vyrovnanie nedostatku 

finančných výnosov pre súkromných investorov; zdôrazňuje, že všetky regióny by mali 

využívať výhody gigabitovej spoločnosti, čo by významne prispelo k regionálnej 

konkurencieschopnosti, prístupu k investíciám do špičkových technológií, uľahčilo prístup 

k verejným službám a obchodným príležitostiam; naliehavo vyzýva Komisiu, aby z 

najvzdialenejších regiónov (ako sa vymedzujú v článku 349 ZFEÚ) urobila hlavnú oblasť 

pre zavádzanie pilotných projektov. 
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