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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o budování evropské politiky širokopásmového připojení
(2006/2273(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Překlenutí propasti v širokopásmovém 
připojení“(KOM(2006)0129),

– s ohledem na zprávu fóra o digitální propasti ze dne 15. července 2005 o přístupu 
k širokopásmovému připojení a veřejné podpoře v oblastech s nedostatečným zajištěním 
poskytování služeb,

– s ohledem na sdělení Komise jarnímu zasedání Evropské rady „Provádění obnovené 
lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost“ (KOM(2006)0816) a jeho doprovodnou přílohu,

– s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Vysokorychlostní propojení Evropy: poslední 
vývoj v odvětví elektronických komunikací“ (KOM(2004)0061),

– s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů o přezkumu předpisového rámce EU pro sítě a služby 
elektronických komunikací (KOM(2006)0334),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 
o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová 
směrnice)1,

– s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „i2010 – evropská informační společnost pro 
růst a zaměstnanost“ (KOM(2005)0229),

– s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému Parlamentu, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „i2010 – První výroční zpráva o evropské 
informační společnosti“ (KOM(2006)0215),

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 854/2005/ES ze dne 11. května 
2005 o zavedení víceletého programu Společenství pro podporu bezpečnějšího využívání 
internetu a nových on-line technologií2, 

– s ohledem na pracovní dokument Komise nazvaný „Obecné zásady pro kritéria a postupy 
implementace strukturálních fondů na podporu elektronických komunikací“ (SEC(2003)0895),

– s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Tržní přístup ke správě spektra v Evropské 
unii“ (KOM(2005)0400),

  
1 Úř. věst. L 108, 24. 4. 2002 s. 33.
2 Úř. věst. L 149, 11. 6. 2005, s. 1
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– s ohledem na rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 30. ledna 2007, France Télécom SA 
v. Komise1, kterým se v plném rozsahu zamítá odvolání France Télécom SA proti rozhodnutí 
Komise z roku 2003 o predátorských cenách za služby přístupu k internetu prostřednictvím 
ADSL pro veřejnost,

– s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu nazvané „Výhledová politika 
rádiového spektra pro Evropskou unii – druhá výroční zpráva“ (KOM(2005)0411),

– s ohledem na svá usnesení ze dne 14. března 2006 o evropské informační společnosti pro růst a 
zaměstnanost2, ze dne 1. prosince 2005 o regulaci a elektronických komunikačních trzích 
v Evropě 20043 a ze dne 23. června 2005 o informační společnosti4,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro 
kulturu a vzdělávání a Výboru pro právní záležitosti (A6-0000/2007),

A. vzhledem k tomu, že rozvoj internetu a širokopásmového připojení přeměnil celosvětové 
hospodářství, navzájem propojil regiony a země, vytvořil dynamické paradigma, ve kterém 
mají občané bez ohledu na místo, kde žijí, naprosto nové možnosti v oblasti informací, 
komunikace, vlivu, účasti, spotřeby, profesního života a podnikání,

B. vzhledem k tomu, že hodnota internetu a širokopásmového připojení exponenciálně roste 
s každým novým uživatelem, což je nezbytné, pokud se má Evropa stát vedoucí společností 
založenou na znalostech, 

C. vzhledem k tomu, že ve výše uvedeném rozsudku France Télécom SA v. Komise Soud 
prvního stupně došel k závěru, že silný růst odvětví širokého pásma nevylučuje použití 
pravidel hospodářské soutěže,

D. vzhledem k tomu, že počet linek širokopásmového připojení se téměř zdvojnásobil a počet 
uživatelů širokopásmového připojení v posledních třech letech vzrostl téměř na čtyřnásobek; 
vzhledem k tomu, že tento vývoj byl vyvolán trhem a podpořen hospodářskou soutěží, což 
prokázalo důležitost nenarušování trhu, 

E. vzhledem k tomu, že členské státy s intenzivnější hospodářskou soutěží na trhu 
širokopásmového připojení vykazují vysoký stupeň pokrytí širokopásmovým připojením,

1. zdůrazňuje příležitosti, které by přinesl vnitřní trh s téměř 500 miliony lidí s širokopásmovým 
připojením, což by vytvořilo celosvětově jedinečné kritické množství uživatelů, postavilo 
všechny regiony před nové možnosti a znamenalo přínos pro každého uživatele a pro Evropu 
schopnost stát se ve světě vedoucí společností založenou na znalostech; 

2. zastává názor, že základní soubor evropských elektronických služeb může napomoci další 
integraci, posílit soudržnost a vytvořit i jednotný evropský elektronický trh prostřednictvím 

  
1 Věc T-340/03, France Télécom SA v. Komise Evropských společenství, 2007 Sb. rozh.-0000.
2 Přijaté texty, P6_TA(2006)0079.
3 Úř. věst. C 285 E, 22. 11. 2006, s. 143.
4 Úř. věst. C 133 E, 8. 6. 2006, s. 140.
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využití širokopásmového připojení, a požaduje, aby byla tato oblast stanovena jako zvlášť 
přednostní pro využívání prostředků ze strukturálních fondů a z fondů pro rozvoj venkova;

3. požaduje, aby každá škola a vzdělávací středisko v Evropské unii měly přístup 
k širokopásmovému připojení, a to s ohledem na budoucnost, kdy „nebude žádné evropské dítě 
bez připojení k internetu“;

4. zastává názor, že klíčem k překlenutí propasti v širokopásmovém připojení je inovační 
technologie, a poukazuje na to, že nová technologie umožnila znevýhodněným regionům 
přeskočit mnoho fází vývoje; 

5. zdůrazňuje, že nová technologie má díky své povaze daleko větší dosah a zajišťuje větší 
začlenění, a tím umožňuje více moderních služeb; 

6. trvá na tom, že rychlé využití širokopásmového připojení je zásadní pro rozvoj evropské 
produktivity a vznik nových malých a středních podniků, které mohou být vedoucími subjekty 
v různých oblastech, například zdravotnictví, výrobě a finančních službách; 

7. zdůrazňuje, že úlohou EU je vytvořit prostředí podporující rozvoj inovací a zavádění nových 
technologií zajištěním právního rámce, který podpoří hospodářskou soutěž, a využitím 
příslušných fondů na podporu nutné infrastruktury, 

8. povzbuzuje Komisi k tomu, aby pečlivě zkoumala, zda je právní rámec v plné míře prováděn a 
zda jsou uplatňována pravidla pro státní pomoc vždy, kdy mají být strukturální fondy a fondy 
pro rozvoj venkova využity pro investice do širokopásmového připojení, a aby zajistila, že 
financování z fondů EU nezvýhodňuje společnosti na trhu již etablované nebo monopoly před 
novými subjekty na trhu;

9. zdůrazňuje, že vnitrostátní veřejné financování a veřejné financování z fondů EU by mělo být 
vzhledem k hospodářské soutěži neutrální a mělo by přispívat ke komerčně udržitelným 
investicím; upozorňuje, že takové smlouvy by měly být uzavírány na základě výběrových 
řízení a nikoli automaticky udělovány společnostem na trhu již etablovaným; 

10. zdůrazňuje, že by měla být zajištěna infrastruktura na základě rovného přístupu s vlastnickou 
strukturou neupřednostňující žádné konkrétní poskytovatele služeb; 

11. poukazuje na klíčovou úlohu, kterou trh hraje v rozšiřování a vývoji inovačních služeb; 
upozorňuje však, že je naprosto nezbytné, aby regulační orgány i vlády souběžně 
upřednostňovaly podporu hospodářské soutěže, uplatňovaly opravné prostředky k řešení 
zneužívání dominantního postavení a snižovaly překážky vstupu tak, aby byl trh schopen 
produkovat inovace;

12. zdůrazňuje potřebu technologické neutrality kombinované s předcházením fragmentaci, což 
povede regulační orgány k otevírání nových řešení a současně k tvorbě stabilních podmínek; 

13. poukazuje na to, že rozvoj konkurenčních výhod venkovských oblastí závisí na nových 
způsobech využívání informačních a komunikačních technologií;

14. vyzývá EU a členské státy, aby splnily cíl stanovený na zasedání Evropské rady v Barceloně 
v roce 2003, podle kterého má být zajištěno, aby byly všem evropským občanům nabídnuty 
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příslušné veřejné služby širokopásmového připojení;

15. zdůrazňuje, že digitální gramotnost je nezbytným základem využívání příležitostí, které nabízí 
širokopásmové připojení, a poukazuje na odpovědnost veřejného vzdělávání v tomto ohledu; 

16. zdůrazňuje význam otevřených norem interoperabilních na technické, právní a sémantické 
úrovni, které umožní úspory nákladů díky rozsahu, zajistí nediskriminační otevřený přístup 
k informační společnosti a podpoří rychlé využití technologií; 

17. je přesvědčen, že podpora ze strany veřejných orgánů ve spolupráci s podnikáním v oblasti 
aplikací a služeb zdokonalených širokopásmovým připojením může přispět k efektivnímu 
poskytování správních služeb a současně bude motivací pro veřejné zakázky v oboru 
širokopásmového přístupu, což napomůže stimulování dodávek; 

18. zastává názor, že nová technologie nabízí zajímavá a levnější řešení pro venkovské oblasti, 
neboť bezdrátové připojení či mobilní a satelitní komunikace může zajistit širokopásmové 
připojení pro oblasti tradičně vyloučené sítěmi pevných linek; konstatuje, že tyto nové 
vysokorychlostní aplikace zvyšují poptávku po radiovém spektru; 

19. naléhavě žádá Komisi, aby se při rozvoji širokopásmového připojení aktivně snažila o synergii 
mezi svými vlastními sektorovými programy, např. sedmým rámcovým programem pro 
výzkum, technický rozvoj a demonstrace a rámcovým programem pro konkurenceschopnost 
a inovace, a to včetně lepší koordinace s mezinárodními programy a financování 
poskytovaného ze strukturálních fondů a fondů pro rozvoj venkova při rozvoji 
širokopásmového připojení; 

20. zastává názor, že kromě tržních sil by členské státy, a zejména jejich regiony a obce mohly 
stanovit pobídky pro stimulaci trhu širokopásmového připojení ve znevýhodněných regionech; 
zdůrazňuje úlohu, kterou by strukturální fondy a fondy pro rozvoj venkova měly hrát 
v podpoře regionů při posilování strany poptávky v informační společnosti;

21. naléhavě žádá Komisi, aby zajistila vhodné informace a statistické údaje a posoudila dopad 
strukturálního financování a financování rozvoje venkova na využití širokopásmového 
připojení v regionech, kterým je poskytována pomoc;

22. trvá dále na tom, že veřejná podpora infrastruktury širokopásmového připojení musí dodržovat 
zásadu „neutrality technologie“ a neupřednostňovat apriorně žádnou konkrétní technologii ani 
neomezovat technologický výběr regionů, ale současně musí předcházet fragmentaci technické 
infrastruktury;

23. zastává názor, že veřejné zásahy v podobě půjček a grantů, často prováděných prostřednictvím 
partnerství veřejného a soukromého sektoru, by bylo možné v málo rozvinutých oblastech dále 
rozvíjet; 

24. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Jediné, co můžeme bezpečně vědět o budoucím vývoji širokopásmového připojení a internetu je 
to, že nevíme, jak se budou v nadcházejících deseti letech vyvíjet; víme pouze to, že se budou 
rozvíjet nejméně natolik, jako v posledním desetiletí. Před deseti lety nikdo nemohl předpokládat 
radikální rozvoj internetu a širokopásmového připojení, kterého jsme byli svědky, stejně tak jako 
nikdo nemohl pochopit šíři vývoje, který změnil ekonomiky a světové trhy a obrátil naruby 
tradiční hierarchii ve světě, kde je středem jednotlivec, ať už v oblasti znalostí, informací, 
sdělovacích prostředků či vědy, nebo v oblasti komunikace, obchodu a trhů. Dnešní svět je jiný 
nežli svět včerejší.

Sdělovací prostředky a informace působí ve světě, kde neexistují žádné reálné hranice, kde nelze 
znalosti a názory zastavit nebo kontrolovat. Znalosti, fakta, produkty a služby jsou k dispozici bez 
ohledu na vzdálenost a díky tomu jsou fyzická vzdálenost i spojení méně podstatné. Nové 
informační a komunikační technologie vytvořily své vlastní služby, produkty a trhy, ale rovněž 
zásadně přeměnily tradiční trhy na celosvětové arény, kde se mohou sbíhat nejrůznější služby. 
Společnosti, které stály v čele tohoto vývoje, zvýšily dramaticky svou produktivitu současně s tím, 
jak mohli jejich občané vyjadřovat názory, požadavky a vliv takovým způsobem, který je v této 
nové éře znalostí a informací nemohl uvádět do podřízeného postavení. 

Aby se Evropa stala ve světě vedoucí společností založenou na znalostech, bude naprosto 
nezbytné, aby stála v čele tohoto vývoje a využívala kvalifikace, požadavků, intelektu, znalostí, 
zkušeností, kreativity, fantazie a vizí každého jednotlivého občana. 

Evropa se může dostat na první místo a setrvat na něm pouze v případě, že v těchto oblastech 
umožní kreativitu, soutěž a nové myšlenky. A je zjevné, že rozvoj a využití širokopásmového 
připojení je značně pomalejší v případech, kdy je hospodářská soutěž nižší, kdy společnosti 
etablované na trhu rozhodují o tempu a rozvoji služeb (viz údaje v příloze). 

Číselné údaje a tabulky v příloze poskytují dobrou představu o tom, jaké faktory jsou pro 
rozmístění širokopásmového připojení opravdu důležité. Statistiky OECD ukazují, že neexistuje 
přímá souvislost mezi mírou rozšíření širokopásmových služeb a hustotou obyvatelstva ani 
hospodářským rozvojem. To podporuje myšlenku, že vzdálenost a příjem nejsou jedinými 
rozhodujícími faktory míry rozšíření širokopásmových služeb a že zásadní úlohu hrají i 
hospodářská soutěž a inovace. Tento úzký vztah mezi hospodářskou soutěží a rozšířením 
širokopásmových služeb lze vysledovat i v grafu Komise znázorňujícím hospodářskou soutěž v 
budování infrastruktury a míru rozšíření služeb. Čím větší je nabídka alternativních způsobů 
přístupu (kabel, zpřístupněné účastnické vedení, vlákno), tím vyšší je míra rozšíření 
širokopásmových služeb (výjimkou z tohoto pravidla jsou DK a FI). Tento trend je zřejmý i ze 
studie Regulatory Scorecard vypracované organizací ECTA (asociací nových subjektů na 
telekomunikačním trhu):  země, které lépe uplatňují předpisový rámec pro širokopásmové 
připojení, vykazují obecně vyšší míru rozšíření širokopásmových služeb.

Evropská politika širokopásmového připojení proto musí podporovat a zvyšovat příležitosti 
k hospodářské soutěži a inovacím, aby bylo pro každého evropského občana zcela běžné mít 
připojení a možnost vybírat si mezi službami a produkty.

Úkolem Unie není financovat využívání širokopásmového připojení. To je úkolem trhu, protože 
již dnes jde o vývoj motivovaný rychlostí trhu (viz údaje v příloze). Politiky Unie a financování 
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nesmí narušovat trh ani chránit či zvýhodňovat společnosti na trhu etablované nebo konkrétní 
technologie. Pravdou je spíše opak, protože Unie musí zajistit kreativní a inovační prostředí, které 
je základním prvkem rozvoje technologie, která se v budoucnosti bude vyvíjet způsobem a 
prostředky, které dnes nemůžeme předpokládat a můžeme jim jen vydláždit cestu. 

Při uznání toho, jak nutné jsou veřejné zásahy k urychlení pokrytí oblastí s nedostatečnými 
službami, by Unie měla respektovat zásady lepší regulace a právo hospodářské soutěže. Veřejné 
zásahy mohou doplňovat soukromé investice, ale nikdy by neměly bránit iniciativám soukromého 
sektoru, a tím narušovat hospodářskou soutěž. Obecné zásady pro kritéria a postupy implementace 
strukturálních fondů na podporu elektronických komunikací zveřejněné Komisí v roce 2003 
dokreslují, jak dosáhnout rovnováhy mezi požadavky na veřejnou podporu, regionální rozvoj a 
hospodářskou soutěž. 

Politiky Evropské unie musí podporovat rychlejší tempo inovací v této oblasti, aby se Evropa stala 
nejdynamičtější částí světa. Financování z Evropské unie musí vycházet z požadavku na prostředí 
s rovnými podmínkami otevřené novým subjektům a všem soutěžitelům, které představuje 
nejúčinnější cestu k dosažení úspěchu. Nesmí chtít dosáhnout toho, čeho může dosáhnout trh, ale 
musí přispívat k investicím, které by jinak nebylo možné provést, a k inovacím, které udrží 
Evropu v čele. 

Je ve společném evropském zájmu, aby měli všichni možnost širokopásmového připojení. 
Hodnota, kterou má síť pro každého svého uživatele, závisí na množství dalších připojených lidí. 
Tím je určeno množství služeb, znalostí a alternativ, které lze zajistit. Pokud bude mít každý v EU 
možnost přístupu k širokopásmovému připojení, bude vnitřní trh charakterizován okamžitou 
komunikací, přeshraniční integrací i příležitostmi pro každého bez ohledu na to, kde žije. 

Vnitřní trh v kombinaci s širokopásmovým připojením dostupným pro všechny občany 
představuje základnu 500 milionů lidí s možností přístupu a využití služeb, jako je elektronické 
vzdělávání, elektronické zdravotnictví, elektronická správa a elektronický obchod. Právě 
sbližování a distribuce služeb a znalostí může dosáhnout cíle, kterým je učinit ve světě z Evropy 
vedoucí společnost založenou na znalostech. Je to příležitost, která nesmí být narušena 
financováním a politikami, které se snaží podporovat spíše zastaralé struktury namísto inovací, 
pokroku a rozvoje. 
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EU Broadband penetration rate, 1 July 2006
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Shares of DSL speeds (July 2004-January 2005)
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Rankings of countries according to Telecom legal framework (source ECTA)
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A. INSTITUTIONAL 
FRAMEWORK
A1 Implementation of NRF 6 16 10 1 6 10 16 10 2 2 6 10 10 10 6 2 2
A2 Speed of Process 1 7 7 11 1 7 11 15 4 1 15 11 17 11 4 4 7
A3 Transparency & 

Consultation 13 13 8 6 1 8 17 13 13 1 1 1 1 11 11 6 8
A4 Enforcement 16 16 12 6 12 6 12 1 4 12 6 10 11 1 1 6 4
A5 Scale of Resources 1 17 12 10 12 1 12 1 12 10 1 1 12 1 1 1 1
A6 Effectiveness of Appeal 

Procedure 11 15 3 6 11 1 16 11 3 10 7 11 7 3 9 17 1
A7 Independence 14 13 1 1 17 6 14 11 4 6 9 1 14 9 4 12 6
A8 Efficiency of NRA as 

Dispute Settlement Body 13 16 4 2 8 4 2 8 1 8 13 4 16 13 4 8 8
B. GENERAL MARKET ACCESS 
CONDITIONS
B1 General Access & Policy 

Procedures 7 2 9 2 2 9 9 9 9 7 2 2 17 15 15 9 1
B2 Accounting Separation 11 11 5 5 11 5 17 11 10 1 3 3 11 5 5 11 1
B3 Non-discrimination & 

Margin Squeeze 5 5 16 10 11 1 16 5 14 5 2 4 11 14 5 11 2
B4 Rights of Way & Facilities 

Sharing 13 9 5 3 3 5 1 16 9 5 13 1 11 13 17 5 11
B5 Numbering 14 8 15 1 1 12 6 12 8 11 8 1 17 15 4 6 4
B6 Frequencies 1 1 1 14 16 7 10 10 7 1 7 14 10 16 10 1 1
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C. EFFECTIVENESS OF 
IMPLEMENTATION
C1 Narrowband Voice 7 7 17 4 16 11 5 13 14 7 11 2 15 6 7 2 1
C2 Mobile Services 8 13 6 3 2 6 15 13 9 17 9 15 4 9 9 1 4
C3 Business Services 5 10 15 5 10 3 7 15 7 10 7 2 15 3 10 10 1
C4 Broadband 7 6 15 3 12 1 12 17 10 14 3 3 16 7 7 10 2


