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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. bere na vědomí, že cíl Komise bojovat proti tzv. digitální propasti a zajistit pro všechny 
širokopásmové připojení, jelikož jde o službu zásadního významu pro rozvoj geograficky 
vzdálených, nejřidčeji osídlených oblastí, ostrovních, horských oblastí, a za účelem 
zlepšení digitální gramotnosti a dovedností;

2. vyzývá Komisi, aby vybízela členské státy k tomu, aby při uskutečňování cílů digitální 
agendy a po dosažení všeobecného rozšíření širokopásmového pokrytí v Evropě 
zabezpečily přiměřeně rychlé a velmi rychlé sítě také pro venkovské oblasti; v souvislosti 
s tím se domnívá, že by se mělo urychlit zavedení „optického vlákna do budov“ (FTTB) a 
„optického vlákna do domácností“ (FTTH), aby se zamezilo vzniku nehospodárných 
přechodných řešení;

3. připomíná, že nové technologie a přístup k vysokorychlostnímu připojení pozitivně 
ovlivňují vzdělání, informovanost, komunikaci a rekreaci občanů;

4. domnívá se, že je nezbytné zabývat se překážkami, které zabraňují části obyvatel v 
přístupu k internetu a angažovat co největší počet zainteresovaných stran s cílem 
poskytnout: 1) školení a veřejný přístup k širokopásmovým službám, 2) hospodářskou 
podporu pořízení širokopásmových služeb a zařízení, 3) pobídky pro vývoj technologie a 
obsahu zaměřených na potřeby konkrétních uživatelů;

5. je toho názoru, že ačkoliv zpočátku by mělo být zavádění digitální infrastruktury řízeno 
trhem a mělo by být technologicky neutrální, může být nutné využít na evropské, 
vnitrostátní i regionální úrovni prostředky umožňující získat finanční podporu z veřejných 
zdrojů, aby se zabezpečily standardy z hlediska kvality, rozmanitosti obsahu a 
demokratizace přístupu k širokopásmovému připojení, se zvláštním důrazem na oblasti, v 
nichž je malá pravděpodobnost komerčních investic;

6. konstatuje však, že náklady na provádění dotačních programů EU jsou z hlediska 
administrativy a plánování dosti značné, zejména pro malé a střední podniky a pro místní 
a regionální orgány, a že v praxi se vyskytuje právní nejistota, což často zpomaluje 
plánované investice; vyzývá proto Komisi, aby prozkoumala, do jaké míry je možné 
dotační pravidla zjednodušit a učinit pro investory atraktivnějšími, a jak je možné 
dosáhnout lepší koordinace mezi evropskými a vnitrostátními programy;

7. znovu potvrzuje zásadu neutrality sítě a zastává názor, že otevřený a rovnoprávný přístup 
k telekomunikační infrastruktuře a informačním technologiím je zásadní pro zabezpečení 
sociálního, hospodářského a kulturního pokroku;

8. zdůrazňuje, že kvalitní obsah musí být při vývoji širokopásmových sítí prioritou a musí 
přispívat k přístupnosti, výměně a šíření kulturních statků a služeb, k rozvoji prostorů pro 
tvořivost a vyjádření a k výměnám mezi tvůrci;
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9. konstatuje, že provozovatelé vysílání by měli být schopni nabízet pluralitní a kvalitní 
audiovizuální obsah s využitím stávajících vysílacích platforem, včetně pozemních 
platforem, a také širokopásmové sítě, zejména pro služby na vyžádání, pod podmínkou, že 
tyto širokopásmové sítě splňují stejné požadavky na kvalitu služeb a usilují o co největší 
účinnost spektra a co největší pokrytí;

10. zdůrazňuje s odkazem na provázanost mezi zřizováním a dalším rozvojem mobilních 
širokopásmových sítí a politikami v oblasti frekvenčního spektra, že evropské politiky v 
oblasti frekvenčního spektra musejí nepochybně zohlednit hospodářské, sociální a kulturní 
hodnoty rádiových frekvencí;

11. s důrazem se vyslovuje pro nezbytnost účinného využívání dostupných frekvencí a vyzývá 
k technické neutralitě;

12. zdůrazňuje proto, že používání radiových frekvencí již stávajícími uživateli, jako je 
rozhlas či PMSE, které mají velký význam pro tvorbu a podporu kulturních ustanovení, 
jakož i jazykové a kulturní rozmanitosti a podpory pro šíření názorů a plurality médií, 
nesmí být přerušené zřizováním a dalším rozvojem mobilních širokopásmových sítí, a 
musí mu být ponechán prostor pro další rozvoj,

13. konstatuje, že aby mohli provozovatelé vysílání nabízet spotřebitelům kvalitní pluralitní 
audiovizuální obsah za dostupnou cenu, musí mít možnost vybrat si z různých vysílacích 
platforem, přičemž zohlední technickou a nákladovou efektivitu: širokopásmové vysílání 
pro služby na vyžádání a pozemní televize pro vysílání lineárního obsahu pro velké 
skupiny uživatelů;

14. doporučuje členským státům, aby prosazovaly politiku rovného přístupu k tomuto obsahu, 
s přednostním zajištěním širokopásmového připojení veřejným službám, zvláště školám, 
knihovnám a univerzitám, s cílem napomoci šíření znalostí a vědomostí, podporovat 
kulturní a jazykovou rozmanitost a posílit evropské kulturní dědictví; dále konstatuje, že 
vzdělávání a kultura nejsou faktory oddělenými od hospodářství jako celku a zdůrazňuje 
významnou přidanou hodnotu, kterou tato odvětví vytvářejí;

15. navrhuje, aby byly členské státy vybízeny k uplatňování doprovodných veřejných politik 
zavádění nových technologií a aby bylo podporováno zavedení metod digitálního 
vyučování; vyzývá v tomto ohledu Komisi, aby podporovala výměny osvědčených 
postupů mezi členskými státy a mezi členskými státy a zeměmi vně EU;

16. zdůrazňuje, že zavedení digitální infrastruktury vytváří vhodnou příležitost pro distanční 
vzdělávání, zejména v nejvzdálenějších regionech;

17. vyzývá Komisi, aby zveřejnila pokyny pro investice do širokopásmových sítí, včetně 
partnerství veřejného a  soukromého sektoru, pro místní a regionální orgány s cílem 
podpořit plné využití zdrojů EU;

18. zdůrazňuje, že vývoj nových informačních a komunikačních technologií spojený s 
širokopásmovým internetem, představuje velkou příležitost, jak dále zlepšit komunikaci a 
dialog mezi občany a orgány Evropské unie.
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