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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vytvorení európskej politiky pre širokopásmové pripojenie
(2006/2273(INI))

Európsky Parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Preklenutie 
širokopásmových rozdielov (KOM(2006) 0129),

– so zreteľom na správu Fóra o digitálnom rozdelení z 15. júla 2005 o širokopásmovom 
prístupe a podpore štátu v oblastiach s nedostatočným rozsahom služieb,

– so zreteľom na oznámenie Komisie jarnému zasadnutiu Európskej rady s názvom 
Implementácia obnovenej lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť (KOM(2006) 
0816) a prílohu k oznámeniu,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Spájanie Európy 
veľkou rýchlosťou: nedávny pokrok v sektore elektronických komunikácií (KOM(2004) 
0061),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o preskúmaní regulačného rámca 
EÚ pre elektronické komunikačné siete a služby (KOM(2006) 0334),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 
o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová 
smernica)1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Iniciatíva i2010 –
Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť (KOM(2005) 0229),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Iniciatíva i2010 – Prvá 
ročná správa o Európskej informačnej spoločnosti (KOM(2006) 0215),

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 854/2005/ES z 11. mája 
2005 zakladajúce viacročný program Spoločenstva na podporu bezpečnejšieho používania 
internetu a nových online technológií2,

– so zreteľom na pracovný dokument zamestnancov Komisie s názvom Usmernenia ku 
kritériám a formám implementácie štrukturálnych fondov pri podpore elektronických 
komunikácií (SEK(2003)0895),

  
1 Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33.
2 Ú. v. EÚ 149, 11.6.2005, s. 1
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– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Trhovo orientovaný 
prístup k správe frekvenčného spektra v Európskej únii (KOM(2005) 0400),

– so zreteľom na rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. januára 2007 vo veci France Télécom
SA proti Komisii1, ktorým Súd v plnom rozsahu zamietol odvolanie spoločnosti France 
Télécom SA proti rozhodnutiu Komisie z roku 2003, ktoré sa týkalo predátorských cien za 
služby internetového pripojenia na báze ADSL pre širokú verejnosť,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu s názvom 
Perspektívna politika rádiového frekvenčného spektra pre Európsku úniu: druhá výročná 
správa (KOM(2005) 0411),

– so zreteľom na uznesenie zo 14. marca 2006 o Európskej informačnej spoločnosti pre rast 
a zamestnanosť2, uznesenie z 1. decembra 2005 o regulácii a trhoch európskych 
elektronických komunikácií v roku 20043 a uznesenie z 23. júna 2005 o informačnej 
spoločnosti4,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru 
pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre právne veci (A6-0000/2007),

A. keďže rozmach internetu a širokopásmového pripojenia zmenil globálne hospodárstvo, 
navzájom zjednotil regióny a krajiny, vytvoril dynamický model, v ktorom majú jednotliví 
občania bez ohľadu na to, kde žijú, dosiaľ nevídané možnosti, čo sa týka informácií, 
komunikácie, vplyvu, účasti, spotreby, pracovného života a podnikania,

B. keďže hodnota internetu a širokopásmového pripojenia exponenciálne rastie s každým 
ďalším používateľom, čo je nevyhnutné, ak sa má Európa stať vedúcou znalostnou 
spoločnosťou,

C. keďže v uvedenom rozsudku vo veci France Télécom SA proti Komisii Súd prvého stupňa 
rozhodol, že rýchlosť rastu širokopásmového sektora nebráni uplatňovaniu pravidiel 
hospodárskej súťaže,

D. keďže v priebehu posledných troch rokov sa počet širokopásmových pripojení takmer 
zdvojnásobil a počet predplatiteľov širokopásmového pripojenia sa zvýšil takmer 
štvornásobne; keďže pôvodcom tohto rozvoja je trh a ďalej ho poháňa hospodárska súťaž, 
čo dokazuje, aké je dôležité nedeformovať trh,

E. keďže členské štáty, ktoré na svojom trhu majú v oblasti širokopásmového pripojenia 
väčšiu konkurenciu, majú aj väčšie pokrytie širokopásmovým pripojením,

  
1 Vec T-340/03 France Télécom SA proti Komisii Európskych spoločenstiev, 2007 ECR-0000.
2 Prijaté texty, P6_TA(2006) 0079.
3 Ú. v. EÚ 285 E, 22.11.2006, s.143.
4 Ú. v. EÚ C 133 E, 8.6.2006, s.140.
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1. vyzdvihuje príležitosti, ktoré by priniesol vnútorný trh s takmer 500 miliónmi ľudí 
pripojenými k širokopásmovému internetu, čo by vytvorilo celosvetovo jedinečné, 
rozhodujúce množstvo používateľov, poskytlo všetkým regiónom nové príležitosti, dalo 
každému používateľovi zvýšenú hodnotu a Európe možnosť byť vedúcim znalostným 
hospodárstvom sveta;

2. tvrdí, že kľúčový súbor európskych elektronických služieb môže slúžiť k ďalšej integrácii 
a pevnejšej súdržnosti a prostredníctvom používania širokopásmového pripojenia môže 
vytvoriť jednotný európsky elektronický trh, a vyzýva, aby táto oblasť dostala zvláštnu 
prioritu z hľadiska používania štrukturálnych fondov a fondov na rozvoj vidieka;

3. žiada, aby mali všetky školy a vzdelávacie strediská v Európskej únii širokopásmové 
pripojenie s cieľom dosiahnuť v budúcnosti stav, kedy bude mať každé dieťa v Európe 
pripojenie na internet;

4. sa domnieva, že kľúčom k odstráneniu rozdielov v širokopásmovom pripojení je inovačná 
technológia a poukazuje na skutočnosť, že nová technológia umožnila znevýhodneným 
regiónom preskočiť veľa stupňov vývoja;

5. zdôrazňuje, že nová technológia má širší dosah a je prístupnejšia pre ľudí, vďaka čomu 
umožňuje poskytovanie pokrokovejších služieb;

6. tvrdí, že rýchle rozšírenie širokopásmového pripojenia je kľúčové pre rast produktivity 
v Európe a pre vznik nových a malých podnikov, ktoré sa môžu stať vodcami v rozličných 
odvetviach, ako napr. zdravotníctve, výrobe či finančných službách;

7. zdôrazňuje, že úlohou EÚ je vytvárať prostredie podporujúce rozvoj inovácie a 
zavádzanie nových technológií poskytnutím regulačného rámca, ktorý bude povzbudzovať 
hospodársku súťaž a že bude používať príslušné fondy, aby podporila potrebnú 
infraštruktúru,

8. nabáda Komisiu, aby podrobne preskúmala, či je regulačný rámec plne realizovaný a či sa 
pri využívaní štrukturálnych fondov a fondov na rozvoj vidieka v rámci investícií do 
širokopásmového pripojenia uplatňujú pravidlá o štátnej pomoci a aby zabezpečila, že 
financovanie EÚ nebude uprednostňovať spoločnosti s vedúcim postavením na trhu či 
monopoly pred novými účastníkmi;

9. zdôrazňuje, že národné a európske verejné financie by mali byť vo vzťahu k hospodárskej 
súťaži neutrálne a mali by prispievať ku komerčne trvalo udržateľným investíciám;
zdôrazňuje, že takéto zmluvy by sa mali uzatvárať na základe verejnej súťaže s účasťou 
rôznych spoločností, namiesto automatického pridelenia zákazky spoločnosti s vedúcim 
postavením na trhu;

10. zdôrazňuje, že infraštruktúra by sa mala zabezpečovať v súlade so zásadou rovnakého 
prístupu, pričom štruktúra vlastníctva by nemala zvýhodňovať žiadneho konkrétneho 
poskytovateľa služieb;

11. poukazuje na kľúčovú úlohu trhu v rozmachu a rozvoji inovačných služieb; zdôrazňuje 
však, že je veľmi dôležité, aby regulačné úrady a vlády spoločne uprednostňovali podporu 
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hospodárskej súťaže, uplatňovanie opatrení na riešenie zneužívania dominantného 
postavenia a obmedzovanie vstupných prekážok, aby bol trh schopný poskytovať 
inovácie;

12. zdôrazňuje potrebu technologickej neutrality v kombinácii s vyhýbaním sa fragmentácii, 
čo bude výzvou pre európske regulačné úrady, aby nachádzali nové riešenia a zároveň 
vytvárali stabilné podmienky;

13. poukazuje na to, že rozvoj konkurenčných výhod vidieckych oblastí závisí od 
inovatívnych a nových spôsobov využívania informačných a komunikačných technológií;

14. vyzýva EÚ a členské štáty, aby splnili cieľ z barcelonského zasadnutia Európskej rady 
v roku 2003 a zabezpečili, že občania Európy budú mať k dispozícii riadne verejné 
širokopásmové služby;

15. zdôrazňuje, že digitálna gramotnosť je nevyhnutným základom pre využívanie príležitostí, 
ktoré ponúka širokopásmové pripojenie a v tomto ohľade poukazuje na význam verejného 
vzdelávania;

16. zdôrazňuje dôležitosť otvorených a interoperabilných noriem na technickej, právnej 
a sémantickej úrovni, ktoré majú zabezpečiť úsporu vďaka vyššiemu predaju a zaručiť 
nediskriminačný otvorený prístup k informačnej spoločnosti a podporovať rýchle 
uvádzanie technológií do praxe;

17. verí, že ak verejné orgány v spolupráci s podnikateľskou obcou podporia širokopásmové 
aplikácie a služby, môže to prispieť k efektívnemu poskytovaniu služieb štátnej správy 
a zároveň to môže byť stimulom pre obstaranie širokopásmového pripojenia, čo podnieti 
ponuku;

18. sa domnieva, že nová technológia ponúka vidieckym oblastiam zaujímavé a lacnejšie 
riešenia, keďže bezdrôtové pripojenie a mobilná a satelitná komunikácia môžu zabezpečiť 
širokopásmové pripojenie v oblastiach, ktoré tradične nie sú pokryté pripojením cez pevnú 
linku; poznamenáva, že tieto nové vysokorýchlostné aplikácie sú hnacou silou dopytu po 
rádiovom frekvenčnom spektre;

19. nalieha na Komisiu, aby sa aktívne snažila o riadnu koordináciu svojich vlastných 
odvetvových programov, napr. siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu, 
technického rozvoja a demonštračných činností a rámcového programu pre 
konkurencieschopnosť a inovácie, vrátane lepšej koordinácie s medzinárodnými 
programami a financiami pochádzajúcimi zo štrukturálnych fondov a fondov na podporu 
vidieka na rozvoj širokopásmového pripojenia;

20. zastáva názor, že okrem trhových síl by členské štáty a najmä ich regióny a obce mohli 
poskytovať stimuly na podporu širokopásmového trhu v znevýhodnených regiónoch;
zdôrazňuje úlohu, ktorú by štrukturálne fondy a fondy na rozvoj vidieka mali zohrávať 
pri podpore regiónov v rámci posilňovania informačnej spoločnosti z hľadiska dopytu;

21. nalieha na Komisiu, aby poskytovala adekvátne informácie a štatistiky a aby posúdila 
dosah financovania zo štrukturálnych fondov a fondov na rozvoj vidieka na rozšírenie 
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širokopásmového pripojenia v podporovaných regiónoch;

22. ďalej trvá na tom, aby verejná podpora širokopásmovej infraštruktúry spĺňala zásadu 
technologickej neutrality a neuprednostňovala a priori žiadnu konkrétnu technológiu ani 
neobmedzovala technologické možnosti regiónov, a zároveň, aby bránila fragmentácii 
technickej infraštruktúry;

23. sa domnieva, že intervencie štátu vo forme pôžičiek a dotácií, ktoré sa často realizujú 
prostredníctvom partnerstiev verejného a súkromného sektora, by sa mohli ďalej rozvíjať 
v oblastiach, kde je nedostatočný objem služieb;

24. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Jediná vec, ktorú vieme s úplnou istotou o budúcom rozvoji širokopásmového pripojenia 
a internetu je, že nevieme, ako sa budú vyvíjať v najbližších desiatich rokoch. Vieme len to, 
že sa budú vyvíjať aspoň v takej miere, ako sa vyvíjali v posledných desiatich rokoch. Pred 
desiatimi rokmi si nikto nevedel predstaviť taký radikálny rozmach internetu 
a širokopásmového pripojenia, aký sme zažili, rovnako ako nikto nemohol chápať rozsah 
tohto rozmachu, ktorý zmenil hospodárstva a globálne trhy a obrátil tradičné hierarchie 
naruby vo svete, kde je jednotlivec stredobodom či už vedomostí, informácií, médií, vedy, ale 
aj komunikácie, obchodu a trhov. Svet sa veľmi zmenil.

Média a informácie sa pohybujú vo svete, ktorý nepozná skutočné hranice, kde nie je možné 
zastaviť či kontrolovať vedomosti a názory. Vedomosti, fakty, výrobky a služby sú ľuďom 
k dispozícii bez ohľadu na ich vzdialenosť, vďaka čomu sa fyzikálne dimenzie stávajú čoraz 
menej dôležitejšími a spojenia ešte menej. Nové informačné a komunikačné technológie si 
vytvorili vlastné služby, výrobky a trhy, no tiež významne premenili tradičné trhy na globálne 
arény a tak umožnili rôznym službám sa k sebe približovať. Spoločenstvá, ktoré stáli na čele 
tohto rozmachu, dramaticky zvýšili svoju produktivitu. Zároveň umožnili svojim občanom 
vyjadrovať svoje názory, požiadavky a vplyv spôsobom, ktorý ich nemôže postaviť do pozície 
menejcennosti voči nikomu v tejto novej ére vedomostí a informácií.

Pre Európu, ktorá sa chce stať najkonkurencieschopnejším znalostným hospodárstvom vo 
svete využívajúcim zručnosti, potreby, intelekt, vedomosti, skúsenosti, tvorivosť, fantáziu 
a vízie každého jedného občana, bude životne dôležité stáť na čele tohto rozmachu.

Európa sa môže dostať na čelo a zostať tam, ak v týchto oblastiach dá priestor tvorivosti, 
hospodárskej súťaži a novým nápadom. Je očividné, že rozvoj a rozširovanie 
širokopásmového pripojenia sú značne pomalšie tam, kde je menej konkurencie, kde vedúce 
spoločnosti rozhodujú o tempe a rozvoji služieb.

Číselné údaje a tabuľky uvedené v prílohe predstavujú užitočnú pomôcku pri určovaní 
faktorov, ktoré skutočne zavážia pri nasadzovaní širokopásmového pripojenia. Podľa štatistík 
OECD penetrácia širokopásmového pripojenia priamo nesúvisí ani s hustotou obyvateľstva 
ani s hospodárskym rozvojom. To podporuje úvahu, že vzdialenosť a príjem nie sú jedinými 
rozhodujúcimi faktormi penetrácie širokopásmového pripojenia, a že konkurencia a inovácia 
zohrávajú dôležitú úlohu. Toto silné spojenie medzi súťažou a penetráciou sa dá pozorovať aj 
na grafe útvarov Komisie, ktorý znázorňuje mieru konkurencie a penetrácie infraštruktúry. 
Čím vyššia je ponuka alternatívnych spôsobov prístupu (kábel, uvoľnené miestne vedenia, 
optické káble), tým vyššia je miera penetrácie (Dánsko a Fínsko sú výnimkou z tohto 
pravidla). Tento trend je zjavný aj z regulačného hodnotiaceho zápisu ECTA (asociácia 
nových telekomunikačných operátorov): krajiny, ktoré vykazujú lepšie výsledky v 
implementácii regulačného rámca pre širokopásmové pripojenie vo všeobecnosti vykazujú aj 
vyššiu mieru penetrácie.

Európska politika širokopásmového pripojenia preto musí podporovať a rozširovať možnosti 
hospodárskej súťaže a inovácií, aby pripojenie a možnosť vyberať si medzi službami a 
produktmi bolo pre každého občana Európy úplne bežné.
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Úlohou Únie nie je financovať nasadzovanie širokopásmového pripojenia. To je úlohou trhu, 
keďže rýchlosť rozvoja, ktorého pôvodcom je trh, je dnes už vysoká (pozri grafy v prílohe).
Politiky a financie Únie nesmú deformovať trh ani chrániť alebo uprednostňovať vedúce 
spoločnosti alebo konkrétne technológie. Práve naopak, Únia musí zabezpečiť tvorivé 
a inovačné prostredie, ktoré bude základným kameňom rozvoja technológie, ktorá sa bude 
v budúcnosti rozvíjať spôsobom a prostriedkami, ktoré v tomto momente nedokážeme 
predvídať. Jednoducho pre ňu musíme pripraviť pôdu.

Na jednej strane uznávame potrebu zasahovania štátu v prípadoch, keď treba urýchliť 
pokrytie v oblastiach s nedostatočným rozsahom služieb, no na druhej strane je potrebné 
dodržiavať zásady lepšej regulácie a právne predpisy riadiace hospodársku súťaž. Pomoc štátu 
môžu podporiť súkromné investície, no nikdy by nemala brániť iniciatívam súkromného 
sektora a deformovať tak hospodársku súťaž. Usmernenia ku kritériám a formám 
implementácie štrukturálnych fondov pri podpore elektronických komunikácií, ktoré Komisia 
vydala v roku 2003, sú ukážkou toho, ako nájsť rovnováhu medzi podporou štátu, 
regionálnym rozvojom a podmienkami hospodárskej súťaže.

Aby bola Európa najdynamickejšou časťou sveta, politiky Európskej únie musia podporovať 
rýchlejšie tempo inovácií v tejto oblasti. Financovanie z fondov Európskej únie musí 
fungovať za rovnakých podmienok pre všetkých, nových účastníkov i všetkých konkurentov, 
keďže je to najúčinnejší spôsob, ako dosiahnuť úspech. Cieľom nemá byť urobiť to, čo môže 
urobiť trh, ale prispieť k investíciám, ktoré by sa inak neuskutočnili a k inováciám, ktoré 
udržia Európu na čele vývoja.

Je v záujme celej Európy, aby mal každý širokopásmové pripojenie. Hodnota, ktorú má táto 
sieť pre každého užívateľa, závisí od počtu ostatných pripojených užívateľov. To poskytuje 
priestor pre taký objem služieb, vedomostí a alternatív, ktoré možno zabezpečiť. Keď bude 
mať každý občan EÚ prístup k širokopásmovému pripojeniu, pre vnútorný trh to bude 
znamenať okamžitú komunikáciu, cezhraničnú integráciu ako i príležitosti pre každého bez 
ohľadu na miesto, kde daná osoba žije.

Vnútorný trh v kombinácii so širokopásmovým pripojením prístupným všetkým občanom 
predstavuje základňu, ktorú tvorí 500 miliónov ľudí, ktorí majú prístup k službám, ako sú 
elektronické vzdelávanie, elektronické zdravotníctvo, elektronická správa či elektronický 
obchod. Práve zbližovanie a distribúcia služieb a vedomostí môžu zmeniť na realitu cieľ 
urobiť z Európy vedúce znalostné hospodárstvo vo svete. Je to príležitosť, ktorá sa nesmie 
znehodnotiť financovaním a politikami, ktoré väčšinou podporujú zastarané štruktúry 
namiesto inovácií, pokroku a rozvoja.
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ANNEX

Source: Eurostat

EU Broadband penetration rate, 1 July 2006
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Zdroj: ECTA

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
Overall 11 14 13 2 11 3 15 16 8 9 6 4 17 10 7 5 1


