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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatelka stanoviska oceňuje Komisi, která navrhla hlavní směry transevropských 
telekomunikačních sítí, jež napomáhají splnění cílů strategie Evropa 2020 a digitální agendy 
pro Evropu.

Tímto návrhem se stanoví hlavní směry transevropských telekomunikačních sítí. K tomu 
navrhovatelka navrhuje cíle a priority projektů společného zájmu zaměřených na odstranění 
problematických míst a na zajištění napojení na infrastrukturu veřejných digitálních služeb a 
přístupu k ní, včetně přístupu přeshraničního.

Navrhovatelka doufá, že v tomto období přísné rozpočtové kázně a slabého hospodářského 
růstu vnesou nové nástroje navržené Komisí v rámci nástroje na propojení Evropy do 
budování jednotného digitálního trhu novou tržní dynamiku. 
Internetová ekonomika a její význam pro zaměstnanost je zásadní a v roce 2016 dosáhne 
objemu 800 miliard EUR, což je více než 5 % HDP Evropské unie. Internet změnil způsob 
našeho života i práce, přístup k informacím a vzájemné kontakty a má obrovský potenciál 
změnit mnoho dalších aspektů našeho života, například poznání a vzdělávání. Internet změnil 
rovněž náš způsob srovnávání, nakupování nebo prodávání výrobků a služeb, vyhledávání a 
poskytování informací a zpracovávání plateb nebo správu našich údajů. Elektronický obchod 
a obecněji řečeno digitální služby jsou již nyní středobodem života spotřebitelů, podniků a 
obecněji řečeno občanů. 
Dosažení jednotného digitálního trhu však dnes brání určité překážky: nedostatečné investice 
do širokopásmových infrastruktur, zejména ve venkovských oblastech EU, a chybějící 
evropská strategie přeshraničního rozvoje infrastruktur digitálních služeb. Náklady na řešení 
tohoto nedostatku se odhadují nejméně na 4,1 % HDP do roku 2020, tedy na 500 miliard 
EUR, neboli 1 000 EUR na občana1.

Navrhovatelka stanoviska se domnívá, že tato situace je problematická zejména pro malé a 
střední podniky, které v důsledku neexistujícího dostatečně kvalitního a rychlého napojení na
síť nevyužívají nové technologie, jako je „cloud computing“ (poskytování služeb a programů 
uložených na serverech na internetu), jež umožňuje inovativní obchodní nabídku a významné 
úspory. 
Navrhovatelka stanoviska se rovněž obává, že nemožnost přístupu k širokopásmovému 
připojení poškozuje zejména nejzranitelnější spotřebitele. Bez širokopásmového připojení 
nemají tito lidé přístup k celé škále nových aplikací nebo služeb, například ke srovnávání cen 
on-line, a pohybují se tak ve spirále, která je vzdaluje nejvýhodnějším nabídkám.
Navrhovatelka tedy připomíná význam cíle digitální agendy pro Evropu: zaručit udržitelný 
hospodářský a sociální přínos jednotného digitálního trhu založeného na širokopásmovém 
internetu. 

Navrhovatelka by ráda zdůraznila význam počítačové bezpečnosti zaručující ochranu 
spotřebitelů. Digitální služby hrají v našem každodenním životě stále větší úlohu a využívají 

                                               
1 Copenhagen Economics, Hospodářský dopad evropského jednotného digitálního trhu, březen 2010.
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k tomu stále větší množství osobních nebo veřejně dostupných údajů. Bezpečné a zajištěné 
on-line prostředí je proto naprostou nutností. 

Navrhovatelka souhlasí s analýzou Komise, podle níž za skutečností, že ještě nebyl vytvořen 
jednotný digitální trh, stojí problém nabídky, ale i poptávky. Jedním z cílů projektů obecného 
zájmu by tedy mělo být podněcování poptávky po službách v širokopásmovém prostředí, 
zejména formou služeb elektronické správy.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Telekomunikační sítě a služby jsou čím 
dál tím víc založeny na internetových 
infrastrukturách, kde jsou úzce propojeny 
širokopásmové sítě s digitálními službami. 
Internet se stává dominantní platformou 
pro komunikaci, služby a podnikání. 
Transevropská dostupnost rychlého 
internetu a digitálních služeb ve veřejném 
zájmu je proto důležitá pro ekonomický 
růst a jednotný trh.

(1) Telekomunikační sítě a služby jsou čím 
dál tím víc založeny na internetových 
infrastrukturách, kde jsou úzce propojeny 
širokopásmové sítě s digitálními službami. 
Internet se stává dominantní platformou 
pro komunikaci, služby a podnikání. 
Transevropská dostupnost rychlého 
internetu a digitálních služeb ve veřejném 
zájmu je proto důležitá pro ekonomický 
růst a vnitřní trh.
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí způsobí technické 
změny v celém textu, zejména termín 
„jednotný digitální trh“ se nahrazuje 
termínem „vnitřní digitální trh“.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Projekty obecného zájmu, které jsou 
uvedeny v tomto nařízení, by měly rovněž 
přispět k posílení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti Unie v souladu 
s článkem 174 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. V tomto ohledu by měla 
být zvláštní pozornost věnována 
venkovským, odlehlým nebo řídce 
osídleným oblastem.

Or. fr

Odůvodnění

Evropská unie musí učinit kroky především tam, kde dochází k selhávání trhu. Za účelem 
posílení soudržnosti svého území musí EU zajistit, aby i nejřidčeji osídlené nebo odlehlé 
oblasti měly kvalitní přístup k telekomunikačním infrastrukturám. 

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) S vyššími rychlostmi 
širokopásmového připojení jsou spojeny 
značné ekonomické a sociální přínosy, 
které investoři nemohou získat ani 
zpeněžit. Rychlé a superrychlé 
širokopásmové připojení představuje 
klíčovou infrastrukturu pro rozvoj a 
zavádění digitálních služeb, které se 
zakládají na dostupnosti, rychlosti, 
spolehlivosti a odolnosti fyzických sítí. 
Zavádění a používání rychlejších sítí 
otevírá cestu pro inovační služby 
využívající vyšší rychlosti. Opatření na 
úrovni Unie je nezbytné za účelem 
maximalizace synergií a interakcí mezi 
těmito dvěma komponenty digitálních 
telekomunikačních sítí.

(10) S vyššími rychlostmi 
širokopásmového připojení jsou spojeny 
značné ekonomické a sociální přínosy, 
které investoři nemohou získat ani 
zpeněžit. Rychlé a superrychlé 
širokopásmové připojení představuje 
klíčovou infrastrukturu pro rozvoj a 
zavádění digitálních služeb, které se 
zakládají na dostupnosti, rychlosti, 
spolehlivosti a odolnosti fyzických sítí. 
Zavádění a používání rychlejších sítí 
otevírá cestu pro inovační služby 
využívající vyšší rychlosti. Opatření na 
úrovni Unie je nezbytné za účelem 
maximalizace synergií a interakcí mezi 
těmito dvěma komponenty digitálních 
telekomunikačních sítí, zejména s ohledem 
na zvyšování počtu mobilních zařízení 
připojených na internet, jako jsou chytré 
telefony a tablety.
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Or. fr

Odůvodnění

Používání nových zařízení zvyšuje potřebu účinných telekomunikačních infrastruktur.

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) stimulují celoevropské zavádění 
rychlých a superrychlých širokopásmových 
sítí, které pak usnadní rozvoj a zavádění 
transevropských digitálních služeb;

3) stimulují celoevropské zavádění 
rychlých a superrychlých širokopásmových 
sítí s důrazem na venkovské a řídce 
osídlené oblasti, které pak usnadní rozvoj a 
zavádění transevropských digitálních 
služeb;

Or. fr

Odůvodnění

Evropská unie musí učinit kroky především tam, kde dochází k selhávání trhu. Za účelem 
posílení soudržnosti svého území musí EU zajistit, aby i nejřidčeji osídlené nebo odlehlé 
oblasti měly kvalitní přístup k telekomunikačním infrastrukturám. 

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) stimulují poptávku po službách 
vyžadujících širokopásmové připojení, 
zejména formou rozvoje služeb 
elektronické správy, které přispějí 
k rozvoji vnitřního digitálního trhu;

Or. fr

Odůvodnění

Dnes ještě naprosto nedostatečná poptávka musí být stimulována tak, aby vznikl kruh, v němž 
zvýšená poptávka podpoří rozvoj nových služeb určených spotřebitelům.
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Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Příloha – oddíl 1 – písm. a – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Budou-li v Unii prováděny práce na 
jakémkoli druhu sítě (dopravní, 
energetické nebo telekomunikační), může 
být zároveň provedeno mapování 
ostatních sítí.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem je vytvořit synergie, neboť mapovací práce jsou velmi nákladné, a pokud se provádějí 
výkopové práce pro úpravy nebo modernizaci jedné sítě, může být vhodné využít tyto práce 
pro mapování ostatních sítí.


