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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa oceňuje návrh usmernení pre transeurópske telekomunikačné siete, ktorý 
predložila Komisia a ktorý prispieva k plneniu záväzkov stratégie Európa 2020 a Digitálnej 
agendy pre Európu.

Súčasným návrhom sa ustanovujú usmernenia pre transeurópske telekomunikačné siete. 
Navrhujú sa v ňom preto ciele a priority na projekty spoločného záujmu, ktorých úlohou je 
odstrániť ťažkosti tým, že poskytnú pripojenie k sieťam a prístup k infraštruktúre verejných 
digitálnych služieb vrátane cezhraničného prístupu.

V tomto období prísnych rozpočtových pravidiel a slabého hospodárskeho rastu 
spravodajkyňa dúfa, že nové prostriedky navrhované Komisiou v rámci nástroja na prepojenie 
Európy dodajú trhu novú dynamiku na uskutočnenie jednotného digitálneho trhu. 
Internetové hospodárstvo je zásadné, ako aj jeho význam pre zamestnanosť, a v roku 2016 
bude predstavovať 800 miliárd EUR, teda viac ako 5 % HDP Európskej únie. Internet zmenil 
spôsob nášho života, práce, prístupu k informáciám a vzájomnej komunikácie a má obrovský 
potenciál zmeniť mnohé ďalšie aspekty nášho života, ako napríklad prístup k vedomostiam a 
vzdelávaniu. Internet tiež zmenil náš spôsob porovnávania, kupovania alebo predávania 
výrobkov a služieb, spôsob vyhľadávania alebo poskytovania informácií a spôsob 
vykonávania platieb alebo spravovania našich údajov. Elektronický obchod a všeobecnejšie 
digitálne služby sú teraz v centre života spotrebiteľov, podnikov a občanov všeobecnejšie. 
V súčasnosti však určité prekážky bránia dosiahnutiu jednotného digitálneho trhu: nedostatok 
investícií do širokopásmovej infraštruktúry, najmä vo vidieckych oblastiach EÚ, ako aj 
chýbajúca európska stratégia pre rozvoj cezhraničných digitálnych služieb. Odhaduje sa, že 
tento nedostatok, ktorý treba vyriešiť, bude do roku 2020 stáť minimálne 4,1 % HDP, čiže 
500 miliárd EUR alebo 1000 eur na občana1.

Spravodajkyňa sa domnieva, že táto situácia je problémom najmä pre MSP, ktoré z dôvodu 
chýbajúceho pripojenia na dostatočne kvalitnú a rýchlu sieť, neprofitujú z nových technológií, 
ako sú tzv. cloud computing (výpočtové mračno), ktorý umožňuje inovatívnu obchodnú 
ponuku a výrazné úspory.  

Spravodajkyňa sa tiež obáva, že chýbajúci prístup k vysokorýchlostnému internetu spôsobuje 
škodu najcitlivejším spotrebiteľom. Bez vysokorýchlostného širokého pásma sú tieto osoby 
ochudobnené o prístup k celej škále nových aplikácií alebo služieb, napríklad k porovnávaniu 
cien na internete, a nemajú možnosť dostať sa k najvýhodnejším ponukám.

Spravodajkyňa preto pripomína význam cieľa Digitálnej agendy pre Európu: zabezpečiť 
udržateľné hospodárske a sociálne výhody vyplývajúce z digitálneho jednotného trhu 
založené na vysokorýchlostnom internete. 
Spravodajkyňa by chcela zdôrazniť význam kybernetickej bezpečnosť s cieľom zaručiť 
ochranu spotrebiteľov. Digitálne služby zohrávajú v bežnom živote stále dôležitejšiu úlohu, a 
teda používajú stále väčšie množstvo osobných alebo verejných údajov. Zaistené a bezpečné 
internetové prostredie je preto nevyhnutnosťou. 

                                               
1 Copenhagen Economics, The Economic Impact of a European Digital Single Market, March 2010.
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Spravodajkyňa súhlasí s analýzou Komisie, podľa ktorej príčinou nedokončenia jednotného 
digitálneho trhu je problém ponuky, ale aj dopytu. Jeden z cieľov projektov spoločného 
záujmu by mal podporovať dopyt po službách širokopásmového a vysokorýchlostného 
pripojenia, najmä prostredníctvom elektronických administratívnych služieb.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a 
energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Telekomunikačné siete a služby sa v 
čoraz väčšej miere stávajú infraštruktúrami 
založenými na internete s úzko 
prepojenými širokopásmovými sieťami a 
digitálnymi službami. Internet sa stáva 
dominantnou platformou pre komunikácie, 
služby a podnikanie. Preto je pre 
ekonomický rast a jednotný trh nevyhnutná 
transeurópska dostupnosť rýchleho 
pripojenia na internet a digitálnych služieb 
vo verejnom záujme.

(1) Telekomunikačné siete a služby sa v 
čoraz väčšej miere stávajú infraštruktúrami 
založenými na internete s úzko 
prepojenými širokopásmovými sieťami a 
digitálnymi službami. Internet sa stáva 
dominantnou platformou pre komunikácie, 
služby a podnikanie. Preto je pre 
ekonomický rast a vnútorný trh 
nevyhnutná transeurópska dostupnosť 
rýchleho pripojenia na internet a 
digitálnych služieb vo verejnom záujme.
(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa 
vzťahuje na celý legislatívny text; jeho 
prijatie si vyžiada potrebné zmeny v celom 
texte, najmä výraz „jednotný digitálny trh” 
sa nahrádza výrazom „vnútorný digitálny 
trh”.)

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) Projekty spoločného záujmu uvedené 
v tomto nariadení by mali tiež prispieť k 
posilneniu hospodárskej, sociálnej a 
územnej súdržnosti Únie v súlade s 
článkom 174 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Osobitná pozornosť by sa 
preto mala venovať izolovaným alebo 
málo obývaným vidieckym oblastiam.

Or. fr

Odôvodnenie

Európska únia musí predovšetkým konať tam, kde existujú poruchy trhu. EU sa musí na 
posilnenie súdržnosti svojho územia ubezpečiť, že aj najmenej obývané alebo izolované 
územia majú prístup ku kvalitným telekomunikačným štruktúram.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) S vyššími rýchlosťami 
širokopásmového pripojenia sa viažu 
významné hospodárske a sociálne prínosy, 
ktoré investorom neumožňujú, aby ich 
zachytili alebo finančne vyjadrili. Rýchle a 
ultrarýchle široké pásmo je kľúčovou 
infraštruktúrou potrebnou na rozvoj a 
zavádzanie digitálnych služieb, ktoré sa 
opierajú o dostupnosť, rýchlosť, 
spoľahlivosť a odolnosť fyzických sietí. 
Zavádzanie a využívanie rýchlejších sietí 
otvára priestor pre inovatívne služby 
využívajúce väčšie rýchlosti. Na 
maximalizáciu synergií a interakcie medzi 
týmito dvoma komponentmi digitálnych 
telekomunikačných sietí je potrebné 
opatrenie na úrovni Únie.

(10) S vyššími rýchlosťami 
širokopásmového pripojenia sa viažu 
významné hospodárske a sociálne prínosy, 
ktoré investorom neumožňujú, aby ich 
zachytili alebo finančne vyjadrili. Rýchle a 
ultrarýchle široké pásmo je kľúčovou 
infraštruktúrou potrebnou na rozvoj a 
zavádzanie digitálnych služieb, ktoré sa 
opierajú o dostupnosť, rýchlosť, 
spoľahlivosť a odolnosť fyzických sietí. 
Zavádzanie a využívanie rýchlejších sietí 
otvára priestor pre inovatívne služby 
využívajúce väčšie rýchlosti. Na 
maximalizáciu synergií a interakcie medzi 
týmito dvoma komponentmi digitálnych 
telekomunikačných sietí je potrebné 
opatrenie na úrovni Únie, najmä s 
ohľadom na nárast počtu mobilných 
zariadení pripojených na internet, ako sú 
inteligentné telefóny a tablety.
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Or. fr

Odôvodnenie

Používanie nových zariadení zvyšuje nevyhnutnosť účinných telekomunikačných infraštruktúr.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Podporujú celoeurópske zavádzanie 
rýchlych a ultrarýchlych širokopásmových 
sietí, ktoré zase uľahčia vývoj a zavádzanie 
transeurópskych digitálnych služieb.

(3) Podporujú celoeurópske zavádzanie 
rýchlych a ultrarýchlych širokopásmových 
sietí, ktoré zase uľahčia vývoj a zavádzanie 
transeurópskych digitálnych služieb, 
pričom sa zameriavajú na vidiecke oblasti 
a oblasti s nízkou hustotou obyvateľstva.

Or. fr

Odôvodnenie

Európska únia musí predovšetkým konať tam, kde existujú poruchy trhu. EU sa musí na 
posilnenie súdržnosti svojho územia ubezpečiť, že aj najmenej obývané alebo izolované 
územia majú prístup ku kvalitným telekomunikačným štruktúram.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) stimulujú dopyt po službách 
vyžadujúcich široké pásmo, najmä 
rozvojom elektronických 
administratívnych služieb, ktoré 
prispievajú k rozvoju digitálneho 
vnútorného trhu;

Or. fr

Odôvodnenie

Súčasný ešte nedostatočný dopyt sa musí stimulovať, aby sa vytvorili podmienky, v ktorých 
bude rastúci dopyt podporovať rozvoj nových služieb určených spotrebiteľom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Príloha – oddiel 1 – písmeno a – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sa v Únii vykonávajú práce v oblasti  
infraštruktúry na jednom type siete, (či už 
ide o dopravu, energetiku alebo 
telekomunikácie), môže sa v rovnakom 
čase realizovať kartografia ostatných 
sietí. 

Or. fr

Odôvodnenie

Cieľom je vytvoriť synergie, pretože kartografické práce sú veľmi nákladné, teda keď sa 
vykonávajú výkopové práce na zmenu alebo modernizáciu siete, bolo by užitočné využiť tieto 
práce na kartografiu iných sietí.


