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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da si Komisija prizadeva zapolniti digitalni razkorak in zagotoviti 
širokopasovno povezavo za vse, saj je ta storitev bistvenega pomena za razvoj geografsko 
oddaljenih območij, vključno z redko naseljenimi, otoškimi in goratimi območji, in za 
izboljšanje digitalne pismenosti in veščin;

2. poziva Komisijo, naj države članice spodbudi, da pri izpolnjevanju ciljev digitalne agende 
in potem ko bo Evropa pokrita s širokopasovnimi povezavami, zagotovijo ustrezne hitre in 
ultra hitre povezave tudi na podeželju; glede na to meni, da bi bilo treba okrepiti razvoj 
optike do zgradbe (fibre to the building- FTTB) in optike do doma (fibre to the home –
FTTH), da bi se izognili iskanju neekonomičnih prehodnih rešitev;

3. poudarja, da nove tehnologije in dostop do hitrih povezav pozitivno vplivajo na izobrazbo, 
obveščenost, komunikacije in prosti čas državljanov;

4. meni, da je treba nujno obravnavati ovire, ki delu prebivalstva preprečujejo dostop do 
interneta, in kar največ zainteresiranih strani pritegniti k temu, da se zagotovijo: (1) 
usposabljanje in javni dostop do širokopasovnih storitev, (2) ekonomska pomoč za nakup 
širokopasovnih storitev in opreme, (3) spodbude za razvoj tehnologije in vsebin, 
namenjenih potrebam posameznih uporabnikov;

5. meni, da bi razvoj digitalne infrastrukture v začetku sicer moral biti odvisen od tržnih 
dejavnikov in tehnološko nevtralen, vendar pa bo morda treba uporabiti evropska, 
nacionalna in regionalna sredstva za pridobivanje javne finančne pomoči za zagotavljanje 
standardov kakovosti, raznolikosti vsebine in demokratizacije dostopa do širokopasovne 
povezave, s posebnim poudarkom na območjih, kjer so komercialne naložbe malo 
verjetne;

6. vendar pa opozarja, da so stroški upravljanja in načrtovanja izvajanja evropskih 
programov subvencioniranja, zlasti za mala in srednja podjetja ter lokalne in regionalne 
organe, precejšnji ter da v praksi obstaja pravna negotovost, ki pogosto ovira načrtovana 
vlaganja; zato poziva Komisijo, naj prouči, do kakšne mere je mogoče poenostaviti 
predpise v zvezi s subvencioniranjem in jih narediti bolj všečne za vlagatelje ter kako bi 
bilo mogoče doseči boljšo usklajenost med evropskimi in nacionalnimi programi;

7. ponovno poudarja načelo nevtralnosti omrežja in meni, da je odprt, enakopraven dostop 
do telekomunikacijske infrastrukture in informacijske tehnologije bistven za zagotavljanje 
družbenega, gospodarskega in kulturnega napredka;

8. poudarja, da morajo pri razvoju širokopasovnih omrežij prednost imeti kakovostne 
vsebine, ki morajo prispevati k omogočanju dostopa do kulturnih dobrin in storitev, ter k 
njihovi izmenjavi in udeležbi pri tem, pa tudi k razvoju prostora za ustvarjanje in izražanje 
ter izmenjavi med ustvarjalci;
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9. ugotavlja, da bi morali izdajatelji televizijskih programov imeti možnost ponuditi 
kakovostne pluralne avdiovizualne vsebine s pomočjo obstoječih distribucijskih platform, 
vključno s prizemnimi platformami in širokopasovnimi omrežji, zlasti za storitve na 
zahtevo, pod pogojem, da širokopasovna omrežja izpolnjujejo enake zahteve glede 
kakovosti storitev ter si prizadevajo za čim večjo učinkovitost frekvenčnega spektra in 
pokritost;

10. poudarja, da morajo evropske politike frekvenc glede na medsebojno povezanost med 
ustanovitvijo in nadaljnjim razvojem mobilnih širokopasovnih omrežij in politik frekvenc, 
nujno upoštevati gospodarske, družbene in kulturne vrednote radijskega spektra;

11. močno poudarja potrebo po učinkoviti uporabi razpoložljivih frekvenc in poziva k 
tehnološki nevtralnosti;

12. zato poudarja, da uporaba radijskih frekvenc s strani že obstoječih uporabnikov, kot so 
radio in storitve v okviru priprave programa in posebnih dogodkov, ki so zelo pomembni 
za ustvarjanje in širjenje kulturne vsebine in jezikovno in kulturno raznolikost ter podporo 
pluralizma mnenj in medijev, ne sme biti motena zaradi vzpostavitve in nadaljnjega 
razvoja mobilnih širokopasovnih omrežij, ter jim mora omogočiti dovolj možnosti za 
razvoj;

13. ugotavlja, da je treba televizijskim izdajateljem omogočiti izbiro med različnimi 
distribucijskimi platformami ob upoštevanju tehnične in stroškovne učinkovitosti, da bi 
potrošnikom lahko ponudili kakovostne pluralne vsebine po dostopni ceni: širokopasovne 
povezave za storitve na zahtevo in prizemno televizijo za prenos linearne vsebine širšemu 
občinstvu;

14. priporoča državam članicam, naj postavijo v ospredje politiko enakega dostopa do vsebin, 
predvsem z zagotavljanjem širokopasovne povezave javnim ustanovam, zlasti šolam, 
knjižnicam in univerzam, da bi spodbujali izmenjavo znanja ter pospeševali kulturno in 
jezikovno raznolikosti in poudarjanje evropske kulturne dediščine; nadalje opozarja, da 
izobraževanje in kultura nista ločeni od gospodarstva kot celote, in poudarja visoko 
dodano vrednost, ki jo ustvarja ta sektor;

15. predlaga, naj se države članice spodbuja k izvajanju javnih politik v podporo novih 
tehnologij in pospešuje uvajanje digitalnih metod poučevanja; poziva Komisijo, naj 
spodbuja izmenjavo najboljše prakse med državami članicami in med državami članicami 
in državami izven EU;

16. poudarja, da razvoj digitalne infrastrukture ustvarja dobre priložnosti za učenje na daljavo, 
zlasti v najbolj oddaljenih območjih;

17. poziva Komisijo, naj objavi smernice za naložbe v širokopasovna omrežja, vključno s 
smernicami za javno-zasebna partnerstva, na podlagi katerih bodo lokalni in regionalni 
pristojni organi spodbujali polno uporabo sredstev EU; 

18. poudarja, da je razvoj novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij, vključno s 
širokopasovnim internetom, odlična priložnost, da se še izboljšata komunikacija in dialog 
med državljani in institucijami Evropske unije.
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