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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. vyzýva členské štáty, aby v súlade s novými rámcovými telekomunikačnými pravidlami 
plne otvorili oblasť sietí hospodárskej súťaži;

2. 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 a inteligentných meracích zariadení; vyzýva 
Komisiu, aby vyjasnila pravidlá poskytovania štátnej pomoci, ktoré môžu mať negatívny 
vplyv na dopyt;

3. berie na vedomie ťažkosti pri plnení cieľov stratégie EÚ 2020 v oblasti širokopásmového 
pripojenia vzhľadom na finančné zdroje spotrebiteľov, podnikateľského sektora a 
verejného sektora; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby predišli tomu, aby prijatie 
opatrení viedlo k nevyváženému zaťaženiu spotrebiteľov a podnikov, najmä pokiaľ ide o 
všeobecné záväzky;

4. na základe konzultácií s verejnými orgánmi vyzýva Komisiu a orgán BEREC, aby 
uľahčili vytváranie verejno-súkromných partnerstiev a aby využili ďalšie európske 
nástroje financovania vrátane prostriedkov EFRR a EBRD;

5. zdôrazňuje rozdiel medzi sieťovou kapacitou a skutočnými možnosťami pre používateľa, 
keďže rýchlosť internetu súvisí aj s kapacitou internetových stránok a s preťažením siete;
vyzýva Komisiu, aby s spolupráci s orgánom BEREC zvýšila presnosť merania skutočne 
poskytnutej rýchlosti pripojenia a aby podľa toho upravila svoje ciele;

6. konštatuje, že nové optické káble poskytujú spotrebiteľom vysoko kvalitný prístup pri 
rýchlostiach, ktoré sú vždy vyššie ako v prípade existujúcich technológií; žiada preto 
orgán BEREC, aby v záujme poskytovania transparentných informácií o nových 
technológiách pre sťahovanie obsahu z internetu a vkladanie obsahu na internet (upload a 
download) zabezpečil poskytovanie nezavádzajúcej reklamy o bežných rýchlostiach 
širokopásmového pripojenia, ktoré sú poskytované spotrebiteľom;

7. 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 ustanovení o neutralite siete s 
cieľom zabrániť tomu, aby uvedenie širokopásmového pripojenia do používania 
obmedzilo možnosti pre inovácie.


