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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum 
a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. poznamenáva, že všetky členské štáty vypracovali národné stratégie širokopásmového 
pripojenia, ale len máloktoré majú k dispozícii aj plne operačné plány s potrebnými 
stanovenými cieľmi, ktoré si na svoje úplné plnenie vyžaduje vlajková iniciatíva 
Digitálna agenda pre Európu určená v stratégii Európa 2020;

2. vyzýva členské štáty, aby v súlade s novými rámcovými telekomunikačnými 
pravidlami plne otvorili oblasť sietí hospodárskej súťaži; vyzýva národné regulačné 
orgány, aby využili svoje právomoci s cieľom zabrániť tak dotáciám, ktoré narúšajú 
trh, ako aj vzniku a zneužívaniu dominantného postavenia na trhu, a aby v prípade 
potreby dodržiavali pravidlá verejného obstarávania v záujme zabezpečenia 
spravodlivej hospodárskej súťaže;

3. vyzdvihuje význam konkurenčných trhov pri zabezpečovaní cenovo dostupného 
širokopásmového pripojenia a zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty a národné 
regulačné orgány urýchlene vykonávali a plne presadzovali revidovaný 
telekomunikačný rámec EÚ a odporúčanie o prístupe k sieťam novej generácie;

4. zdôrazňuje, že služby širokopásmového pripojenia majú zásadný význam 
pre konkurencieschopnosť hospodárstva a sú predpokladom zapojenia všetkých 
regiónov a spoločenských skupín do digitálneho života v EÚ;

5. domnieva sa, že investičné riziká spojené s uvedením nových sietí do prevádzky sa 
môžu znížiť prijatím opatrení na podporu dopytu, predovšetkým v oblasti 
elektronického obstarávania, elektronického obchodu, elektronickej správy vecí 
verejných, elektronických zdravotníckych služieb, interaktívneho elektronického 
vzdelávania a nízkouhlíkových interaktívnych energeticky úsporných zariadení;

6. poukazuje na to, aké dôležité je pre uvedené odvetvia verejné predkomerčné 
obstarávanie riešení založených na výskume a rozvoji ako spôsob na stimulovanie 
pozitívneho kolobehu technologického rozvoja a dopytu po vysokorýchlostných 
širokopásmových službách;

7. konštatuje, že zjednodušenie a rozčlenenie postupov poskytovania dotácií by pomohlo 
urýchliť zavádzanie širokopásmových technológií; vyzýva Komisiu, aby vyjasnila 
pravidlá poskytovania štátnej pomoci a zabezpečila, že štátna pomoc sa zameria 
na opatrenia, ktoré podnietia alebo skonsolidujú dopyt;

8. požaduje prijatie konkrétnych opatrení, ktorými sa zabezpečí, aby MSP mohli v plnej 
miere využívať širokopásmové pripojenie v oblastiach elektronického obchodu 
a elektronického obstarávania; vyzýva Komisiu, aby uskutočňovala výmenu najlepších 
postupov a zvážila zahrnutie osobitného programu pre MSP a širokopásmové 
pripojenie do svojej vlajkovej iniciatívy Digitálna agenda;
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9. vyzýva členské štáty, aby podporovali a rozširovali prístup k vysokorýchlostnému 
otvorenému pripojeniu s dôležitou verejnou infraštruktúrou (školami, nemocnicami 
a ďalšími verejnými inštitúciami) umiestnenou v odľahlých oblastiach ako nástroj 
na zlepšovanie verejných služieb a zaistenie vysokorýchlostného pripojenia 
v odľahlých regiónoch, čím by sa znížili investičné náklady na distribúciu miestnych 
súkromných sietí;

10. zdôrazňuje, že využívanie širokopásmového pripojenia by malo byť spojené 
so zvyšovaním informovanosti o dopyte a so vzdelávacími programami, aby sa 
optimalizoval jeho účinok a osoh pre spoločnosť;

11. berie na vedomie ťažkosti pri plnení cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti 
širokopásmového pripojenia vzhľadom na finančné zdroje spotrebiteľov, 
podnikateľského sektora a verejného sektora; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili využívanie infraštruktúry tretími stranami, zaistili nediskrimináciu, 
presadzovali dostupné technológie a zabránili opatreniam, ktoré vedú k nevyváženému 
zaťaženiu spotrebiteľov a podnikov, najmä pokiaľ ide o všeobecné záväzky; domnieva 
sa, že verejno-súkromné partnerstvá a verejné investície vrátane tých, ktoré sa 
realizujú zo štrukturálnych fondov, by sa mali podľa potreby využívať na zavedenie 
širokopásmového pripojenia a posilnenie prístupu k vysokorýchlostnému internetu;

12. vyzýva členské štáty, Komisiu a Orgán európskych regulátorov pre elektronické 
komunikácie (BEEC), aby na základe konzultácií s príslušnými verejnými orgánmi 
uľahčili vytváranie verejno-súkromných partnerstiev a využívali ďalšie európske 
nástroje financovania vrátane prostriedkov EFRR, EAFRD a EBRD; víta plány 
Komisie zahrnúť do zoznamu nástrojov pomoci aj úrokovo výhodné pôžičky 
Európskej investičnej banky;

13. domnieva sa, že masívny dopyt po pripojení, ktorý zároveň podporuje profil online 
hospodárstva EÚ, prispieva k sieťovej pripravenosti EÚ a reaguje na spoločenské 
zmeny, ku ktorým dochádza na jednotnom trhu, by sa mal opierať o vhodné finančné 
zdroje a pevnú a konkurencieschopnú infraštruktúru potrebnú na realizáciu 
európskeho projektu širokopásmového pripojenia;

14. uznáva, že prostriedky zo štrukturálnych fondov vyčlenené na investície 
do širokopásmovej infraštruktúry sa čerpajú pomaly a že je potrebné usmerňovať 
využívanie týchto nástrojov financovania; žiada, aby sa vykonala hĺbková analýza 
týchto nástrojov, aby sa odhalili a odstránili nedostatky, ktoré bránia členským štátom 
a regiónom v ich využívaní;

15. vyjadruje presvedčenie, že rozšírenie prístupu k širokopásmovému pripojeniu 
do vidieckych a odľahlých oblastí s nižšími trhovými stimulmi bude zohrávať 
významnú úlohu v geografickej a sociálnej súdržnosti tým, že zvýši atraktivitu oblastí 
a konkurencieschopnosť spoločností; domnieva sa, že podpora z verejných 
prostriedkov by sa mala prednostne využívať na budovanie širokopásmovej 
infraštruktúry v takýchto oblastiach;

16. žiada Komisiu a orgán BEREC, aby každoročne zhromaždili a porovnali údaje 
špecifické črty (rýchlosť a kvalita) širokopásmovej ponuky a výberu, ktoré sú 
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spotrebiteľom a podnikom k dispozícii v jednotlivých členských štátoch, ako aj údaje 
o pokroku na ceste k plneniu telekomunikačného rámca EÚ a odporúčania o NGA;

17. poznamenáva, že nové optické káble ponúkajú spotrebiteľom vysoko kvalitný prístup 
pri rýchlostiach, ktoré sú vždy vyššie ako v prípade existujúcich technológií; považuje 
za rozumné uprednostniť rozvoj širokopásmového pripojenia založeného na optických 
kábloch v oblastiach, kde je to z dlhodobého hľadiska najhospodárnejšie 
a najudržateľnejšie riešenie; žiada orgán BEREC, aby v záujme transparentnosti 
informácií o prínosoch nových technológií pre sťahovanie údajov z internetu 
a vkladanie údajov na internet zabezpečil poskytovanie nezavádzajúcej reklamy 
o bežných rýchlostiach širokopásmového pripojenia, s ktorými sa spotrebitelia 
stretávajú; vyzýva národné regulačné orgány, aby prijali opatrenia 
proti poskytovateľom, ktorí nedodržiavajú odporúčania orgánu BEREC;

18. poukazuje na význam ambiciózneho a na budúcnosť zameraného viacročného 
programu politiky rádiového frekvenčného spektra pri budovaní vysokorýchlostného 
širokopásmového prístupu v celej Európe, pri plnení cieľov stratégie Európa 2020 
a zabezpečení vedúcej pozície Európy v oblasti inovácií a priemyselného rozvoja 
na najvyššej úrovni;

19. žiada prijatie prístupu spájajúceho pevné, bezdrôtové a satelitné technológie 
a technológie frekvenčného spektra, ktorý by bol z technologického hľadiska 
neutrálny; vyzýva na účinnú transpozíciu telekomunikačného rámca vrátane jeho 
ustanovení o neutralite siete s cieľom zabezpečiť, aby rozšírenie širokopásmového 
pripojenia neobmedzilo inovácie;

20. vyzýva Komisiu, aby medzi členskými štátmi koordinovala najlepšie postupy v oblasti 
verejne prístupných bezodplatných vysokorýchlostných sietí WiFi vo verejnej 
doprave;

21. konštatuje, že budúca generácia technológií mobilných telefónov môže zohrávať 
významnú úlohu aj pri otváraní prístupu k širokopásmovým službám, najmä v 
odľahlých zemepisných oblastiach; domnieva sa, že pri nadchádzajúcom rozdelení 
nového spektra by vlády a telekomunikačné regulačné orgány mohli spojiť uvoľnenie 
spektra s povinnosťou operátorov mobilných telefónov rozšíriť pokrytie;

22. zdôrazňuje, že v EÚ sú potrebné udržateľné investícií do výskumu budúcich 
komunikačných technológií v oblasti pevnej aj mobilnej siete; vyzýva Komisiu, aby aj 
naďalej rozvíjala spoločné technologické iniciatívy v týchto oblastiach za účasti 
vysokých škôl, výskumných ústavov, výrobcov prístrojov, ako aj poskytovateľov 
služieb a obsahu; domnieva sa, že tieto platformy poskytujú optimálny spôsob rozvoja 
a využívania nových technológií a EÚ zabezpečia významnú konkurenčnú výhodu.
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