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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. poznamenáva, že Komisia si za cieľ vytýčila bojovať proti tzv. digitálnej priepasti 
a zaručiť širokopásmové pripojenie pre všetkých, keďže táto služba má zásadný význam 
pre rozvoj vzdialených oblastí vrátane riedko osídlených, ostrovných a horských oblastí, 
ako aj pre zvýšenie digitálnej gramotnosti;

2. vyzýva Komisiu, aby pri plnení cieľov digitálnej agendy a po dosiahnutí rozsiahleho 
pokrytia Európy širokopásmovým pripojením naliehala na členské štáty, aby poskytli 
primerane rýchle a ultrarýchle siete aj vidieckym oblastiam; z tohto hľadiska sa domnieva, 
že by sa malo zintenzívniť zavádzanie technológií FTTB (optická prístupová sieť 
do budovy) a FTTH (optická prístupová sieť do domácnosti), aby sa predišlo vytváraniu 
nehospodárnych prechodných riešení;

3. pripomína, že nové technológie a prístup k vysokorýchlostnému pripojeniu majú pozitívny 
vplyv na vzdelanosť, informovanosť, komunikáciu a rekreáciu občanov;

4. domnieva sa, že je nevyhnutné odstrániť prekážky, ktoré udržiavajú časť obyvateľstva bez 
pripojenia k internetu, a zapojiť čo najväčší počet zainteresovaných subjektov s cieľom 
poskytnúť: 1) školenia a verejný prístup k širokopásmovým službám, 2) ekonomickú 
pomoc pri získavaní širokopásmových služieb a zariadení a 3) stimuly pre rozvoj 
technológií a obsahu zameraných na konkrétne potreby používateľov;

5. zastáva názor, že hoci by zavádzanie digitálnej infraštruktúry malo byť zo začiatku vedené 
trhom a technologicky neutrálne, môže sa ako potrebné ukázať zavedenie európskych, 
vnútroštátnych a regionálnych nástrojov na získanie verejnej finančnej pomoci s cieľom 
zabezpečiť štandard z hľadiska kvality, rôznorodosti obsahu a demokratizácie prístupu 
k širokopásmovému pripojeniu, pričom by sa osobitná pozornosť mala venovať oblastiam, 
v ktorých sú obchodné investície málo pravdepodobné;

6. konštatuje však, že náklady na administratívu a plánovanie sú pri využívaní programov 
pomoci EÚ, najmä pre MSP a miestne a regionálne orgány, značné a že v praxi existuje 
právna neistota, ktorá často bráni realizácii naplánovaných investícií; vyzýva preto 
Komisiu, aby preskúmala, do akej miery je možné pravidlá pre dotácie zjednodušiť 
a zvýšiť ich príťažlivosť pre investorov a ako by bolo možné dosiahnuť lepšiu koordináciu 
medzi európskymi a národnými programami;

7. opätovne potvrdzuje zásadu neutrality siete a domnieva sa, že otvorený a rovnaký prístup 
k telekomunikačnej infraštruktúre a informačným technológiám je nevyhnutný pre 
zabezpečenie sociálneho, hospodárskeho a kultúrneho pokroku;

8. zdôrazňuje, že kvalitný obsah musí byť pri vývoji širokopásmových sietí prioritou a musí 
prispievať k prístupnosti, výmene a šíreniu kultúrnych objektov a služieb, k rozvoju 
priestorov pre tvorivosť a vyjadrenie a k výmenám medzi tvorcami;
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9. poznamenáva, že prevádzkovatelia vysielania by mali byť schopní ponúkať kvalitný 
rôznorodý audiovizuálny obsah za využitia jestvujúcich vysielacích platforiem vrátane 
pozemných platforiem, ako aj širokopásmových sietí, predovšetkým v oblasti tzv. služieb 
na požiadanie, ak budú širokopásmové siete spĺňať rovnaké požiadavky v oblasti kvality 
služieb a ak sa budú usilovať o maximalizáciu efektívneho využívania svojho 
frekvenčného spektra a pokrytia;

10. zdôrazňuje vzhľadom na spojitosť medzi zavádzaním a ďalším rozvojom mobilných 
širokopásmových sietí a politikami v oblasti frekvenčného spektra, že európske politiky 
v oblasti frekvenčného spektra musia nepochybne zohľadňovať hospodárske, sociálne 
a kultúrne hodnoty rádiových frekvencií;

11. dôrazne vyzdvihuje nevyhnutnosť efektívneho využívania dostupných frekvencií 
a požaduje technologickú neutralitu;

12. zdôrazňuje preto, že využívanie rádiových frekvencií súčasnými používateľmi, ako sú 
rozhlas a PMSE, ktorí majú zásadný význam pre tvorbu a šírenie kultúrneho obsahu, ako 
aj jazykovú a kultúrnu rozmanitosť a podporu šírenia názorov a plurality médií, nesmie 
byť narušené zavádzaním a ďalším rozvojom mobilných širokopásmových sietí a v tejto 
oblasti sa musí ponechať priestor na ďalší rozvoj;

13. konštatuje, že na to, aby mohli prevádzkovatelia vysielania ponúkať spotrebiteľom vysokú 
úroveň rôznorodého audiovizuálneho obsahu za dostupnú cenu, musia mať možnosť 
výberu medzi rôznymi vysielacími platformami pri zohľadnení technickej a nákladovej
efektívnosti: širokopásmové pripojenie pre tzv. služby na požiadanie a pozemné televízne 
vysielanie pre vysielanie lineárneho obsahu pre široké publikum;

14. odporúča členským štátom, aby presadzovali politiku rovnakého prístupu k obsahu, 
pričom prioritou musí byť širokopásmové pripojenie verejných inštitúcií, najmä škôl, 
knižníc a univerzít, s cieľom povzbudiť šírenie znalostí, ako aj podporiť kultúrnu 
a jazykovú rozmanitosť a posilniť európske kultúrne dedičstvo;  okrem toho konštatuje, že 
vzdelanie a kultúra nie sú faktormi, ktoré by boli oddelené od hospodárstva ako celku, 
a zdôrazňuje významnú pridanú hodnotu, ktorú toto odvetvie vytvára;

15. navrhuje naliehať na členské štáty, aby uplatňovali verejné politiky na podporu 
zavádzania nových technológií, a podporovať zavedenie digitálnych metód výučby; 
vyzýva Komisiu, aby podporovala výmeny najlepších postupov medzi členskými štátmi 
navzájom a medzi členskými štátmi a krajinami mimo EÚ;

16. zdôrazňuje, že budovanie digitálnej infraštruktúry vytvára dobré podmienky pre diaľkové 
vzdelávanie, a to najmä v najvzdialenejších regiónoch;

17. vyzýva Komisiu, aby zverejnila usmernenia pre miestne a regionálne orgány o investovaní 
do širokopásmových sietí vrátane verejno-súkromných partnerstiev s cieľom podporiť 
plnohodnotné využívanie zdrojov EÚ;

18. zdôrazňuje, že vývoj nových informačných a komunikačných technológií spolu 
so širokopásmovým internetom je obrovskou príležitosťou na ďalšie zlepšenie 
komunikácie a dialógu medzi občanmi a inštitúciami Európskej únie.
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