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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da imajo vse države članice nacionalno širokopasovno strategijo, vendar jih 
ima le peščica v celoti oblikovane operativne načrte, ki vsebujejo potrebne cilje za 
celovito uresničenje digitalne agende za Evropo, določene v strategiji Evropa 2020;

2. poziva države članice, naj v skladu z novimi okvirnimi pravili o telekomunikacijah 
zares omogočijo konkurenco med omrežji; poziva nacionalne regulatorje, naj 
uporabijo svoja pooblastila, da bi se izognili subvencijam, ki izkrivljajo trg, ter 
nastanku in zlorabi prevladujočega položaja na trgu, in naj  za zagotavljanje poštene 
konkurence po potrebi uporabijo pravila o javnih naročilih;

3. izpostavlja pomembnost konkurenčnih trgov za doseganje cenovno ugodnih 
širokopasovnih povezav ter poudarja, da morajo države članice in nacionalni 
regulativni organi hitro uvesti in v celoti uveljaviti revidiran okvir EU za 
telekomunikacije in priporočilo o dostopovnih omrežjih naslednje generacije;

4. poudarja, da so širokopasovne storitve bistvene za konkurenčnost gospodarstva ter 
pogoj za udeležbo vseh regij in družbenih skupin v digitalnem življenju EU;

5. meni, da je naložbeno tveganje, povezano z vzpostavljanjem novih omrežij, mogoče 
zmanjšati z ukrepi za spodbujanje povpraševanja, zlasti na področju e-naročanja, e-
trgovine, e-upravljanja, e-zdravstva, interaktivnega e-učenja in interaktivnih 
energetsko varčnih naprav z nizkimi emisijami ogljika;

6. poudarja, da so javna naročila pred začetkom obratovanja v teh sektorjih izjemno 
pomembna za rešitve, temelječe na raziskavah in razvoju, saj omogočajo spodbujanje 
uspešnega cikla tehnološkega razvoja in povpraševanja po hitrih širokopasovnih 
storitvah;

7. ugotavlja, da lahko poenostavitev postopka državne pomoči in povečanje njegove 
učinkovitosti pripomoreta k pospeševanju uvajanja širokopasovnih povezav; poziva 
Komisijo, naj razjasni pravila o državni pomoči in zagotovi, da se ta usmeri na ukrepe, 
ki spodbujajo ali utrjujejo povpraševanje;

8. poziva k sprejetju posebnih ukrepov, da bi se MSP zagotovilo, da bodo lahko v celoti 
izrabila priložnosti, ki jih na področju e-trgovine in e-naročanja ponujajo 
širokopasovne povezave; poziva Komisijo, naj izmenjuje najboljše prakse ter v svoji 
vodilni pobudi za digitalno agendo preuči možnost oblikovanja specifičnega programa 
za MSP in širokopasovne povezave;

9. poziva države članice, naj spodbujajo hitre povezave z odprtim dostopom ter jih širijo 
na pomembno javno infrastrukturo v oddaljenih območjih (šole, bolnišnice, druge 
javne ustanove), s čimer bi se izboljšale javne storitve ter uvedle hitre povezave v 
oddaljenih območjih, zaradi česar bi se zmanjšali naložbeni stroški za lokalno zasebno 
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distribucijo;

10. poudarja, da je treba za zagotovitev optimalnega vpliva in koristi za družbo skupaj z 
uvedbo širokopasovnih povezav omogočiti tudi informativne in izobraževalne 
programe za povečanje osveščenosti o povpraševanju;

11. ugotavlja, da je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev potrošnikov, podjetij in javnega 
sektorja težko uresničiti cilje strategije EU 2020 glede širokopasovnih povezav; 
poziva Komisijo in države članice, naj tretjim stranem omogočijo uporabo 
infrastrukture, zagotovijo, da ne prihaja do diskriminacije, spodbujajo razpoložljive 
tehnologije ter preprečijo ukrepe, ki bi nepošteno obremenili potrošnike in podjetja, 
zlasti glede splošnih obveznosti; meni, da je treba pri uvedbi širokopasovnih povezav 
ter izboljšanju dostopa do interneta visoke hitrosti uporabiti javno-zasebna partnerstva 
in javne naložbe, vključno s strukturnimi skladi;

12. poziva države članice, Komisijo in Organ evropskih regulatorjev za elektronske 
komunikacije (BEREC), naj v posvetovanju z ustreznimi javnimi organi spodbujajo 
javno-zasebna partnerstva ter uporabijo druge evropske instrumente financiranja, tudi 
Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja ter 
Evropsko banko za obnovo in razvoj; pozdravlja načrte Komisije, da bo v nabor 
instrumentov za pomoč vključila tudi posojila Evropske investicijske banke z ugodno 
obrestno mero;

13. vztraja, da bi bilo treba veliko povpraševanje po povezavah, ki hkrati krepi profil 
spletnega gospodarstva EU, prispeva k omrežni pripravljenosti v EU in odgovarja na 
družbene spremembe na enotnem trgu, podpreti z ustreznimi sredstvi in močno 
konkurenčno infrastrukturo, potrebno za izvedbo projekta evropskih širokopasovnih 
povezav;

14. priznava, da črpanje sredstev iz strukturnih skladov za naložbe v širokopasovno 
infrastrukturo poteka počasi in da je treba usmerjati uporabo takšnih instrumentov 
financiranja; poziva k temeljiti analizi takšnih instrumentov za financiranje, da bi 
opredelili in odstranili ozka grla, ki državam članicam in regijam otežujejo njihovo 
uporabo;

15. meni, da je širjenje širokopasovnega dostopa na podeželska in odročna območja, kjer 
so tržne spodbude nižje, pomembno za geografsko in socialno povezanost, ter da bo 
povečalo privlačnost teh območij in konkurenčnost tamkajšnjih podjetij; meni, da bi 
morala javna podpora dati prednost uvajanju širokopasovne infrastrukture v ta 
območja;

16. zahteva, da Komisija in organ BEREC vsako leto zbereta in primerjata značilnosti 
(hitrost in kakovost) podatkov za širokopasovni dostop ter izbiro, ki je na voljo 
potrošnikom in podjetjem v različnih državah članicah, pa tudi napredek pri 
uveljavljanju okvira EU za telekomunikacije in priporočila za dostopovna omrežja 
naslednje generacije;

17. ugotavlja, da nova optična omrežja v primerjavi z drugo tehnologijo potrošnikom 
omogočajo visokokakovosten in precej hitrejši dostop; meni, da je smiselno dati 
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prednost izgradnji širokopasovnih povezav iz optičnih vlaken tam, kjer ta dolgoročno 
pomeni najbolj gospodarno in trajnostno rešitev; poziva BEREC, naj zagotovi pošteno 
oglaševanje običajnih širokopasovnih hitrosti, ki so na voljo potrošnikom, da bi bila 
zagotovljena preglednost ugodnosti nove tehnologije za nalaganje („upload“) in 
prenos („download“) vsebin; poziva nacionalne regulativne organe, naj ukrepajo zoper 
ponudnike, ki niso v skladu s priporočili BEREC;

18. ugotavlja, da je pri uvajanju hitrega širokopasovnega dostopa po vsej Evropi zelo 
pomemben ambiciozen in v prihodnost usmerjen večletni program za politiko 
radiofrekvenčnega spektra, ki bo uresničil cilje strategije EU 2020 in zagotovil, da bo 
Evropa na področju inovacij in visokotehnološkega industrijskega razvoja vodilna v 
svetu;

19. poziva k tehnološko nevtralnemu pristopu, ki bo združil žične, brezžične, satelitske in 
spektrske tehnologije; poziva k učinkovitemu prenosu okvirnih pravil o 
telekomunikacijah, tudi določb o nevtralnosti, da bi se zagotovilo, da uvedba 
širokopasovnih storitev ne bo omejevala inovativnosti.

20. poziva Komisijo, naj usklajuje najboljše prakse med državami članicami na področju 
javno dostopnih brezplačnih hitrih brezžičnih omrežij v javnih prevoznih sredstvih;

21. ugotavlja, da ima lahko tudi naslednja generacija tehnologij mobilne telefonije 
pomembno vlogo pri uvajanju širokopasovnih storitev, zlasti na odročnih geografskih 
območjih; meni, da bi lahko vlade in regulativni organi za telekomunikacije pri 
dodeljevanju novega spektra povezali sprostitev spektra z obvezami za operaterje 
mobilne, da zagotovijo boljšo pokritost s signalom;

22. poudarja, da so v EU potrebne trajne naložbe v raziskave prihodnjih komunikacijskih 
tehnologij v fiksnih in mobilnih telekomunikacijah; poziva Komisijo, naj še naprej 
razvija skupne tehnološke pobude na teh področjih ter vanje vključi univerze, 
raziskovalne inštitute, proizvajalce naprav ter ponudnike storitev in vsebin; meni, da 
so te platforme optimalno sredstvo za razvoj ter izkoriščanje novih tehnologij in da 
bodo Evropski uniji prinesle veliko konkurenčno prednost.
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