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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavka mnenja pozdravlja predlog Komisije o smernicah za vseevropska 
telekomunikacijska omrežja, ki izpolnjujejo zaveze iz strategije Evropa 2020 in evropske 
digitalne agende.

Predlog določa smernice za vseevropska telekomunikacijska omrežja, namreč cilje in 
prednostne naloge za projekte skupnega interesa, s katerimi se želi z zagotovitvijo 
povezljivosti z omrežjem in dostopa do infrastrukture digitalnih javnih storitev, tudi 
čezmejnega, odpraviti ozka grla.

Pripravljavka mnenja upa, da bodo v obdobju krčenja proračunskih sredstev in slabe 
gospodarske rasti nova orodja, ki jih Komisija predlaga v instrumentu za povezovanje Evrope, 
zagotovila novo tržno dinamiko, da bi uresničili enotni digitalni trg. 
Gospodarstvo interneta, pomemben dejavnik zaposlovanja, je bistveno in bo v letu 2016 
ustvarilo 800 milijard EUR, kar je več kot 5 % BDP Evropske unije. Internet je spremenil naš 
način življenja, dela, dostopanja do informacij in medsebojnih stikov ter ima izjemen 
potencial za spremembo številnih drugih vidikov našega življenja, denimo dostopa do znanja 
in izobraževanja. Spremenil je tudi naš način primerjave, nakupa ali prodaje blaga in storitev, 
iskanja ali dajanja na voljo informacij ter upravljanja naših plačil ali podatkov. Spletno 
poslovanje in na splošno digitalne storitve so zdaj v osrčju življenja potrošnikov, podjetij in 
državljanov na sploh. 
Pa vendar se danes srečujemo z dejavniki, ki ovirajo dokončanje digitalnega enotnega trga: 
pomanjkanje naložb v širokopasovno infrastrukturo, zlasti na podeželju EU, ter dejstvo, da 
nimamo evropske strategije za čezmejni razvoj infrastrukture digitalnih storitev. Zaradi tega 
bo po ocenah neizkoriščeni potencial za dobiček do leta 2020 znašal najmanj 4,1 % BDP, kar 
je 500 000 milijard EUR ali 1000 EUR na državljana1.

Pripravljavka mnenja meni, da je to problematično zlasti za mala in srednja podjetja, ki zaradi 
neustrezne povezljivosti in neustrezne hitrosti obstoječih širokopasovnih povezav ne 
izkoristijo novih tehnologij, kot je „računalništvo v oblaku“, ki omogočajo inovativno 
poslovno ponudbo in bistveno ekonomijo obsega. 

Poleg tega se boji, da so zaradi nedostopnosti širokopasovnega omrežja v slabšem položaju 
najbolj prikrajšani potrošniki, saj brez širokopasovnega omrežja nimajo dostopa do vrste 
novih aplikacij ali storitev, kot je primerjava cen na spletu, in se znajdejo v spirali, ki jih 
oddaljuje od najugodnejših ponudb.

Zato opozarja na izreden pomen cilja evropske digitalne agende: zagotoviti gospodarske in 
družbene koristi digitalnega enotnega trga na podlagi hitrega in ultrahitrega interneta. 

Poudariti želi tudi pomen kibernetske varnosti za zagotovitev zaščite potrošnikov. Vloga 
digitalnih storitev v vsakdanjem življenju nenehno narašča, v ta namen pa se uporablja vedno 
večja količina osebnih ali javnih podatkov. Zato je bistvenega pomena varno in zaščiteno 
spletno okolje. 

                                               
1 Copenhagen Economics, Gospodarski učinek evropskega digitalnega enotnega trga, marec 2010.
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Podpira analizo Komisije, ki pravi, da je razlog za nedokončanje digitalnega enotnega trga 
problem ponudbe, pa tudi povpraševanja. Zato bi morali projekti skupnega interesa spodbujati 
povpraševanje po storitvah hitre in ultrahitre povezave, zlasti s pomočjo upravnih spletnih 
storitev.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Telekomunikacijska omrežja in storitve 
predstavljajo vedno bolj internetno podprto 
infrastrukturo, v kateri so širokopasovna 
omrežja in digitalne storitve med seboj 
tesno povezani. Internet postaja 
prevladujoča platforma za komunikacijo, 
storitve in poslovanje. Zato vseevropska 
razpoložljivost hitrega dostopa do interneta 
in digitalnih storitev v javnem interesu 
bistveno prispeva h gospodarski rasti in 
enotnemu trgu.

(1) Telekomunikacijska omrežja in storitve 
predstavljajo vedno bolj internetno podprto 
infrastrukturo, v kateri so širokopasovna 
omrežja in digitalne storitve med seboj 
tesno povezani. Internet postaja 
prevladujoča platforma za komunikacijo, 
storitve in poslovanje. Zato vseevropska 
razpoložljivost hitrega dostopa do interneta 
in digitalnih storitev v javnem interesu 
bistveno prispeva h gospodarski rasti in 
notranjemu trgu.

(Sprememba velja za celotno besedilo; če 
bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
tehnične prilagoditve v celotnem besedilu, 
pri čemer bo treba zlasti izraz "digitalni 
enotni trg" zamenja z izrazom "digitalni 
notranji trg".)

Or. fr

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8 a) Projekti skupnega interesa iz te 
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uredbe bi morali v skladu s členom 174 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
prispevati tudi h krepitvi ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije. Zato bi 
bilo treba posebno pozornost nameniti 
podeželju ter odročnim ali redko 
poseljenim območjem.

Or. fr

Obrazložitev

Evropska unija mora ukrepati predvsem na območjih, ki se soočajo s pomanjkljivostmi trga. 
EU mora zagotoviti, da bodo imela tudi najbolj redko poseljena ali odročna območja 
kakovosten dostop do telekomunikacijske infrastrukture.

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Večje širokopasovne hitrosti prinašajo 
velike gospodarske in socialne koristi, ki 
jih vlagatelji ne morejo izkoristiti ali 
denarno zajeti. Hitre in ultrahitre 
širokopasovne povezave predstavljajo 
ključno infrastrukturo za razvoj in uvedbo 
digitalnih storitev, ki so odvisne od 
razpoložljivosti, hitrosti, zanesljivosti in 
odpornosti fizičnih omrežij. Vzpostavitev 
in uporaba hitrejših omrežij odpirata poti 
inovativnim storitvam, ki zahtevajo višje 
hitrosti. Potrebni so ukrepi na ravni Unije, 
da se dosežeta čim večja sinergija in 
medsebojna povezanost med tema dvema 
sestavnima deloma digitalnih 
telekomunikacijskih omrežij.

(10) Večje širokopasovne hitrosti prinašajo 
velike gospodarske in socialne koristi, ki 
jih vlagatelji ne morejo izkoristiti ali 
denarno zajeti. Hitre in ultrahitre 
širokopasovne povezave predstavljajo 
ključno infrastrukturo za razvoj in uvedbo 
digitalnih storitev, ki so odvisne od 
razpoložljivosti, hitrosti, zanesljivosti in 
odpornosti fizičnih omrežij. Vzpostavitev 
in uporaba hitrejših omrežij odpirata poti 
inovativnim storitvam, ki zahtevajo višje 
hitrosti. Potrebni so ukrepi na ravni Unije, 
da se dosežeta čim večja sinergija in 
medsebojna povezanost med tema dvema 
sestavnima deloma digitalnih 
telekomunikacijskih omrežij, zlasti ob 
upoštevanju porasta števila mobilnih 
naprav, priključenih na internet, kot so 
pametni telefoni in tablični računalniki..

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi rabe novih naprav narašča potreba po učinkoviti telekomunikacijski infrastrukturi.
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Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) spodbujajo vseevropsko postavitev 
hitrih in ultrahitrih širokopasovnih omrežij, 
ki v zameno olajšujejo razvoj in 
vzpostavitev vseevropskih digitalnih 
storitev;

(3) spodbujajo vseevropsko postavitev 
hitrih in ultrahitrih širokopasovnih omrežij 
s poudarkom na podeželju in redko 
poseljenih območjih, ki v zameno 
olajšujejo razvoj in vzpostavitev 
vseevropskih digitalnih storitev;

Or. fr

Obrazložitev

Evropska unija mora ukrepati predvsem na območjih, ki se soočajo s pomanjkljivostmi trga. 
EU mora zagotoviti, da bodo imela tudi najmanj poseljena ali odročna območja kakovosten 
dostop do telekomunikacijske infrastrukture.

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4 a) spodbujajo povpraševanje po 
storitvah, za katere je potrebno 
širokopasovno omrežje, predvsem z 
razvojem upravnih spletnih storitev z 
namenom oblikovanja digitalnega 
notranjega trga;

Or. fr

Obrazložitev

Spodbuditi je treba nezadostno povpraševanje, da bi vzpostavili učinkovit krog, kjer bo večje 
povpraševanje spodbudilo razvoj novih storitev za potrošnike.

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Priloga – oddelek 1 – točka a – alinea 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ob začetku infrastrukturne gradnje v 
Uniji na določenem omrežju 
(transportnem, energetskem ali 
telekomunikacijskem) se lahko hkrati 
načrtuje infrastruktura na drugih 
omrežjih.

Or. fr

Obrazložitev

Cilj je vzpostavitev sinergije, saj je načrtovanje del drago in takoj ko se začnejo izvajati dela 
za spremembo ali posodobitev omrežja, je treba to izkoristiti za načrtovanje del na drugih 
omrežjih.


