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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy

1. vyzývá členské státy, aby v souladu s pravidly nového rámce pro telekomunikace plně 
otevřely sítě hospodářské soutěži;

2. domnívá se, že investiční rizika spojená s rozšiřováním nových sítí mohou být snížena 
prostřednictvím opatření na povzbuzení poptávky, zejména v oblasti elektronického 
zadávání zakázek, elektronického obchodu, elektronické správy, služeb elektronického 
zdravotnictví a inteligentních měřičů; vyzývá Komisi, aby vyjasnila pravidla pro 
poskytování státní pomoci, která mohou poškodit poptávku;

3. bere na vědomí problémy spojené s dosažením cílů pro širokopásmové připojení, a to 
vzhledem k finančním zdrojům spotřebitelů, podniků i veřejného sektoru; vyzývá Komisi
a členské státy, aby zajistily, že opatření nebudou spotřebitele a podniky nespravedlivě 
zatěžovat, zejména co se týče povinností univerzální služby;

4. vyzývá Komisi a sdružení BEREC, aby v konzultaci s veřejnými orgány usnadňovaly 
partnerství soukromého a veřejného sektoru a využívaly další evropské nástroje 
financování, včetně EFRR a prostředků EBRD;

5. zdůrazňuje rozdíl mezi kapacitou sítě a skutečnými zkušenostmi uživatelů, neboť rychlost 
internetu souvisí i s kapacitou webových stránek a přetížením; vyzývá Komisi, aby ve 
spolupráci se sdružením BEREC zdokonalila svá měření rychlostí poskytovaných 
širokopásmovým připojením a odpovídajícím způsobem upravila své cíle;

6. konstatuje, že nové optické sítě nabízejí spotřebitelům vysoce kvalitní přístup za rychlosti, 
která je konstantně vyšší, než umožňují stávající technologie; žádá proto sdružení 
BEREC, aby zajistilo, že typická rychlost širokopásmových sítí, s níž se spotřebitelé 
setkávají, bude spravedlivě zveřejňována, a to v zájmu transparentnosti ohledně přínosů 
nové technologie pro vkládání a stahování dat;

7. vyzývá k přístupu, který by byl z technologického hlediska neutrální a kombinoval by 
technologie pro pevné, bezdrátové a satelitní připojení a připojení s využitím rádiového 
spektra; vyzývá k efektivní transpozici rámce pro telekomunikace, včetně jeho ustanovení
o neutralitě sítě, s cílem zajistit, aby rozšíření širokopásmových sítí neomezilo inovace.


