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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. poziva države članice, naj v skladu z novimi okvirnimi pravili o telekomunikacijah zares 
omogočijo konkurenco omrežij;

2. meni, da je mogoče naložbeno tveganje, povezano z vzpostavljanjem novih omrežij, 
omejiti z ukrepi za spodbujanje povpraševanja, zlasti na področju e-naročanja, e-trgovine, 
e-upravljanja, e-zdravstva in pametnih števcev; poziva Komisijo, naj razjasni pravila o 
državni pomoči, ki lahko škodujejo povpraševanju;

3. ugotavlja, da je z vidika finančnih virov za potrošnike, podjetja in javni sektor težavno 
uresničevati cilje strategije EU 2020 glede širokopasovnih povezav; poziva Komisijo in 
države članice, naj zagotovijo, da ti ukrepi ne bodo nepošteno obremenili potrošnike in 
podjetja, zlasti glede obveznosti splošnih storitev;

4. poziva Komisijo in Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC), 
naj spodbujata javno-zasebna partnerstva in uporabita druge evropske instrumente 
financiranja, tudi Evropski sklad za regionalni razvoj Evropsko banko za obnovo in 
razvoj;

5. poudarja, da je med zmogljivostjo omrežja in dejansko uporabniško izkušnjo razlika, saj 
je hitrost interneta povezana tudi z zmogljivostjo in preobremenjenostjo spletišča; poziva 
Komisijo, naj skupaj z organom BEREC izboljša meritve hitrosti širokopasovnih povezav 
in ustrezno prilagodi svoje cilje;

6. ugotavlja, da nova optična omrežja v primerjavi z drugo tehnologijo potrošnikom 
omogočajo visokokakovosten in precej hitrejši dostop; zato organ BEREC poziva, naj 
zagotovi pošteno oglaševanje običajnih širokopasovnih hitrosti, do katerih imajo 
potrošniki dostop, da bi bila zagotovljena preglednost ugodnosti nove tehnologije za 
nalaganje ("upload") in snemanje ("download");

7. 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, in sicer za zagotovitev, da uvedba 
širokopasovnih storitev ne bo omejevala inovativnosti.


