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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o evropských širokopásmových sítích: investice do digitálního růstu“
(2010/2304(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na doporučení Komise ze dne 20. září 2010 o regulovaném přístupu k 
přístupovým sítím nové generace (NGA)1;

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. září 2010 nazvané „Evropské širokopásmové sítě:
investice do digitálního růstu“ (KOM(2010)0472);

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. srpna 2010 nazvané „Digitální program pro 
Evropu“ (KOM(2010)0245),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. září 2009 nazvané „Pokyny Společenství k 
použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí“2;

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 4. srpna 2009 nazvané „Zpráva o evropské digitální 
konkurenceschopnosti: Hlavní úspěchy strategie i2010 v období 2005–2009“ 
(KOM(2009)0390);

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. června 2009 nazvané „Internet věcí: akční plán 
pro Evropu“ (KOM(2009)0278);

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. ledna 2009 nazvané „Investujme dnes do Evropy 
zítřka“ (KOM(2009)0036);

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20 března 2006 nazvané „Překlenutí propasti v 
širokopásmovém připojení“ (KOM(2006)0129);

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. dubna 2006 nazvané „Akční plán ‚eGovernment‛ 
v rámci iniciativy i2010: Urychlování zavádění elektronické veřejné správy v Evropě ve 
prospěch všech“ (KOM(2006)0173);

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. dubna 2004 nazvané „Elektronické zdravotnictví 
– zlepšení zdravotní péče pro evropské občany: Akční plán pro evropský prostor 
elektronického zdravotnictví“ (KOM(2004)0356);

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. června 2010 o Internetu věcí3;

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. května 2010 o nové digitální agendě pro Evropu:
2015.eu4;

                                               
1 Úř. věst. L 251, 25.9.2010, s. 35.
2 Úř. věst. C 235, 30.9.2009, s. 7.
3 P7_TA(2010)0207.
4 P7_TA(2010)0133.
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– s ohledem na své doporučení Radě ze dne 26. března 2009 k posílení bezpečnosti 
a základních svobod na internetu1;

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. září 2008 o plném využití výhod digitální dividendy 
v Evropě: společný přístup k využívání spektra uvolněného přechodem na digitální 
vysílání2;

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 2007 o vytváření evropské politiky 
širokopásmového připojení3;

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. února 2007 nazvané „K evropské politice rádiového 
spektra“4;

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2006 o evropské informační společnosti pro 
růst a zaměstnanost5;

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. června 2005 o informační společnosti6;

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. října 1998 o globalizaci a informační společnosti:
potřeba silnější mezinárodní koordinace7;

– s ohledem na rámec EU pro elektronické komunikace zejména ve znění směrnic 
2002/21/ES (rámcová směrnice), 2002/20/ES (autorizační směrnice), 2002/19/ES 
(přístupová směrnice), 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě), 2002/58/ES (směrnice 
o soukromí a elektronických komunikacích) a nařízení (ES) č. 1211/2009 (nařízení 
BEREC);

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu;

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro 
rozvoj a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro kulturu a vzdělávání 
(A7-0000/2011);

A. vzhledem k tomu, že širokopásmové připojení umožňuje mnoho platforem (měď, kabel, 
optické vlákno, pevné a mobilní bezdrátové připojení, družice atd.), přitahuje uživatele 
všeho druhu (spotřebitele, podniky, vlády, veřejné a neziskové instituce včetně škol, 
knihoven, nemocnic a agentur působících v oblasti veřejné bezpečnosti), kteří 
širokopásmové připojení využívají k mnoha službám (elektronický obchod, poskytování 
zdravotní péče, audio a video komunikace, zábava, řízení loďstva, veřejné služby, 
vzdělávání, odborná příprava na zaměstnání a mnoho dalších), a umožňuje též využití 
aplikací pro vzájemnou komunikaci strojů (chytré elektroměry a chytré sítě, bezdrátové 
srdeční monitory, havarijní služby, zabezpečovací systémy, telemetrie vozů, sledování 

                                               
1 Úř. věst. C 117E, 6.5.2010, s. 206.
2 Úř. věst. C 8E, 14.1.2010, s. 60.
3 Úř. věst. C 146 E, 12.6.08, s. 87.
4 Úř. věst. C 287E, 29.11.2007, s. 364.
5 Úř. věst. C 291E, 30.11.2006, s. 133.
6 Úř. věst. C 133E, 8.6.2006, s. 140.
7 Úř. věst. 104, 14.4.1999, s. 128.
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zboží a další);

B. vzhledem k tomu, že uživatelé a služby, jež uznávají a využívají různé platformy, 
pomohou coby součást širokopásmového ekosystému zajistit 100% přístup k 
širokopásmovému připojení a poskytnou mnoho souvisejících výhod pro společnost, což
bude naopak napomáhat 100% přijetí širokopásmové sítě;

C. vzhledem k tomu, že skutečnou hybnou silou zlepšení vysokorychlostního připojení je 
poptávka na trhu; vzhledem k tomu, že udržitelný přístup k infrastruktuře a konkurence ve 
službách – narozdíl od direktivního stanovování cílů shora – zpřístupní připojení nové 
generace účelně a v souladu s poptávkou;

D. vzhledem k tomu, že je v zájmu přidané hodnoty pro Evropu velmi důležité překlenout 
digitální propast a zajistit širokopásmové připojení pro všechny v celé EU;

E. vzhledem k tomu, že veřejné subjekty mohou značně přispívat k rozvinutí přístupových 
sítí nové generace v „bílých“ a „šedých“ místech, ale veřejné investice by neměly bránit 
soukromým investicím nebo narušovat hospodářskou soutěž v již konkurenčních 
oblastech; vzhledem k tomu, že je třeba zachovat pobídky pro investory v přístupových 
sítích nové generace, aby do širokopásmového přístupu investovali i nadále;

F. vzhledem k tomu, že soukromý sektor za poslední desetiletí investoval do 
širokopásmových zařízení, služeb, aplikací a obsahů stovky miliard eur; vzhledem k tomu, 
že by podpora těchto investic měla být i nadále hlavním motorem růstu širokopásmové 
infrastruktury v EU;

1. Širokopásmové připojení pro všechny

1. poznamenává, že se koncepce širokopásmového připojení neustále vyvíjí, protože roste 
počet platforem a zákaznická základna a řady uživatelů se exponenciálně násobí; 
poznamenává, že širokopásmové připojení se netýká jen přístupu k internetu ani se 
neomezuje na přímou interakci s člověkem, protože propojení a aplikace pro vzájemnou 
komunikaci strojů se rychle šíří;

2. domnívá se, že cílem musí být nastolení celosvětově vedoucí pozice EU v infrastruktuře 
informačních a komunikačních technologií do roku 2013 prostřednictvím 100% 
širokopásmového pokrytí, které uživatelům ve venkovských oblastech poskytne připojení 
o rychlosti minimálně 2 MB/s a 24 MB/s uživatelům ve vnitřních městech;

3. domnívá se, že 100% širokopásmové připojení a jeho přijetí bude znamenat naprosto 
zbytečné úsilí, pokud příslušné priority nebudou zahrnovat též silnou strategii pro zajištění 
počítačové a internetové bezpečnosti;

4. zdůrazňuje potřebu co nejlépe využít doplňkových technologií pro dosažení 
širokopásmového pokrytí ve venkovských oblastech bez nežádoucího zatížení spotřebitelů 
nebo průmyslu;

5. poznamenává, že přístup ke kmitočtovým pásmům dlouhých rádiových vln je – vzhledem 
k jejich charakteristikám přenosu podporujícím pokrytí širokých oblastí – zásadní pro 
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umožnění bezdrátového pokrytí venkovských oblastí, které by umožnilo přístup ke všem 
internetovým službám, jež lze předjímat;

6. vítá pobídky zaměřené na rozvíjení pevných a mobilních širokopásmových sítí 
prostřednictvím opatření, která pomáhají snižovat náklady na stavební inženýrství, a 
vyzdvihuje potřebu inovativních služeb, aby se podpořilo jejich zavádění;

7. zdůrazňuje, že v zájmu dosažení cílů EU pro rok 2020 v oblasti širokopásmového 
připojení musí Digitální agenda stanovit měřítka pro mezidobí, roky 2015 a 2018, na 
úrovni EU spíše než na úrovni vnitrostátní;

8. poznamenává, že pro dosažení cíle 100 MB/s by mělo v roce 2015 alespoň 15 % 
domácností v EU odebírat připojení alespoň v této rychlosti;

9. doporučuje usnadnit včasné využití „digitální dividendy“ pro nové mobilní širokopásmové
služby prostřednictvím harmonizovaného a technologicky neutrálního přístupu v celé EU, 
který by zajistil úspory z rozsahu a zamezil škodlivým přeshraničním problémům s 
rušením, a který by zároveň neomezoval stávající TV/HDTV digitální příjem.

10. vyzývá členské státy, aby v úzké spolupráci s partnery předložily vnitrostátní plány pro 
širokopásmovou infrastrukturu a aby přijaly operační plány obsahující konkrétní opatření 
pro zavedení cílů EU pro rok 2020 v oblasti širokopásmové infrastruktury;

2. Širokopásmové připojení pro hospodářský růst, inovace a celosvětovou 
konkurenceschopnost

11. domnívá se, že nové vysokorychlostní sítě jsou nutné pro posílení mezinárodní 
konkurenceschopnosti EU;

12. má za to, že konkurenční prostředí v oblasti infrastruktury i v oblasti služeb 
poskytovaných prostřednictvím této infrastruktury poskytuje nejlepší základ pro 
udržitelnou hospodářskou soutěž, investice, inovace a zavádění nových technologií;

13. zdůrazňuje, že širokopásmové služby jsou klíčem ke konkurenceschopnosti průmyslu EU 
a velkou měrou přispívají k hospodářskému růstu a zaměstnanosti v EU;

14. domnívá se, že velkokapacitní širokopásmové sítě a optická vlákna v přístupových sítích 
(FTTH) jsou z hlediska koncových uživatelů i hospodářského rozvoje žádoucími cíli;

15. vybízí Komisi a Úřad evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických 
komunikací, aby usilovali o nalezení společného přístupu do roku 2013 k vytvoření 
jednotného trhu pro obchod a elektronické komunikace v celé EU;

16. zdůrazňuje, s ohledem na dosažení konkurenceschopných mobilních trhů, důležitost 
konkurenčního a včasného přidělení spektra pro bezdrátové širokopásmové připojení 
prostřednictvím programu politiky rádiového spektra a vyzývá členské státy, aby do roku 
2013 zpřístupnily kmitočtové pásmo 800 MHz při zachování stávajících služeb;

3. Stimulace investic a hospodářské soutěže pobídkami
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17. zdůrazňuje potřebu zajistit, aby opatření jednotlivých členských států zaměřená na 
dosažení širokopásmového připojení pro všechny zabránila narušování trhu nebo 
vytváření nepatřičné zátěže tohoto odvětví;

18. poznamenává, že rámec státní podpory širokopásmového připojení a zacílené využití 
finančních prostředků Společenství může být tím nejprogresivnějším doplňkovým 
nástrojem pro urychlení zavádění širokopásmového připojení;

19. uznává, že v zájmu podpory investic a odstraňování překážek investic do rychlých a 
ultrarychlých sítí je třeba regulační jistoty; z tohoto hlediska uznává doporučení o NGA 
týkající se přístupu prostřednictvím kabelových sítí;

20. poznamenává, že případná rizika spojená s nákladnou širokopásmovou infrastrukturou 
nové generace jsou vysoká a doba návratnosti je dlouhá; uvádí, že nařízení by nemělo
odrazovat od investic do této infrastruktury a mělo by zajistit dostatečné investiční 
pobídky pro všechny subjekty na trhu;

21. vyzývá k vytvoření investičně příznivého rámce pro NGA a vysokorychlostní bezdrátový 
přístup, který mimo jiné zajistí právní jistotu, bude podporovat investice, hospodářskou 
soutěž a neutralitu technologií a ponechá trhu možnost volby technologie;

22. vyzývá členské státy, aby zajistily nediskriminační přístup k stavebním pracím a 
usnadnily přístup k inženýrským sítím, čímž se podstatně sníží práh investic;

23. poznamenává, že politika EU musí podporovat zavádění účinných a dostupných sítí, 
aplikací a obsahu, aby maximalizovala dostupnost a přijetí širokopásmového připojení;

24. zdůrazňuje, že tam, kde jsou tržní síly schopné poskytnout konkurenceschopný 
širokopásmový přístup, měla by vládní politika podporovat investice a inovace 
v soukromém sektoru tím, že odstraní překážky v jeho zavádění;

25. podporuje spolupráci Komise s Evropskou investiční bankou (EIB) na zlepšování 
financování rychlých a ultrarychlých sítí a zdůrazňuje, že je třeba, aby bylo toto 
financování orientováno na projekty otevřených infrastruktur, které podporují rozmanitost 
služeb;

26. vítá návrh Komise na prozkoumání nových finančních zdrojů a podporuje vytvoření 
projektu dluhopisů EU ve spolupráci s EIB;

27. nadále podporuje přiměřené investice veřejného sektoru, partnerství veřejného a 
soukromého sektoru a daňové pobídky pro rozvíjení rychlých a ultrarychlých sítí; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby vládní politiky byly koordinovány na všech úrovních;

28. vyzývá Komisi a členské státy, aby uzavřeli pakt EU o zavádění širokopásmového 
připojení, podle potřeby s využitím kapitálových fondů, strukturálních fondů, Fondu 
soudržnosti, regionálních prostředků a státních a soukromých investic, který by se 
zaměřoval především na bílá místa a zajišťoval nezbytnou koordinaci s odpovídajícími 
ukazateli výstupů v měřítku celé EU;
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29. vyzývá ke zřízení pracovní skupiny EU na vysoké úrovni, do níž by byli zapojeni 
relevantní partneři a která by vypracovala budoucí strategii pro infrastrukturu 
informačních a komunikačních technologií;

4. Výhody pro spotřebitele

30. zaznamenává záměr Komise vypracovat pokyny pro kalkulaci nákladů a nediskriminaci, 
což jsou klíčové zásady v rámci EU, a vybízí Komisi, aby tak učinila způsobem 
podporujícím dostupné ceny, volbu zákazníka a hospodářskou soutěž v oblasti rychlých a 
ultrarychlých sítí a služeb, které jsou jejich prostřednictvím poskytovány, a vyjadřuje 
podporu účelným investicím a rychlému přechodu na tyto sítě;

31. vyzývá Komisi, aby s pomocí členských států zmapovala oblasti s malou nebo žádnou 
dostupností těchto služeb;

32. požaduje, aby Komise každoročně předkládala Parlamentu zprávu o nabídkách 
širokopásmových služeb a možností, které jsou uživatelům v EU reálně dostupné, 
o pokroku v zavádění rámce pro elektronické komunikace a o doporučeních o NGA;

33. vyzývá členské státy, aby se soustředily na překážky v zavádění širokopásmového 
připojení, a to zejména v nízkopříjmových skupinách společnosti, a aby zapojily všechny 
zúčastněné partnery do poskytování školení a veřejného přístupu k širokopásmovým 
službám, k hospodářské pomoci při nákupu širokopásmových služeb a vybavení, 
k technologickému rozvoji a k rozvoji obsahu zaměřeného na specifické potřeby 
uživatelů;

34. vyzývá Komisi, aby v zájmu dosažení přijatelných interaktivních služeb a umožnění 
monitoringu cílů v oblasti širokopásmové infrastruktury stanovila více kvalitativních 
charakteristik širokopásmového přístupu, a to včetně rychlosti stahování a nahrávání, 
reakčního času a rychlosti pro uživatele; vítá práci Komise na vývoji metodiky pro měření 
relevantních aspektů stávajících uživatelských zkušeností;

5. Elektronické iniciativy: podpora poptávky

35. vyzývá členské státy, aby zvýšily úsilí směřující k odstranění nedostatků v oblasti 
elektronických dovedností na všech úrovních vzdělávání a prostřednictvím celoživotního 
vzdělávání;

36. vyzývá členské státy, aby následovaly příklad, který dala Komise ve svém akčním plánu 
pro elektronickou správu (e-government): využívat elektronické zadávání zakázek, 
přijmout strategii otevřeného přístupu k údajům, podporovat elektronickou totožnost;

37. podporuje iniciativy jako je elektronické zdravotnictví a celoevropská zdravotnická 
informační infrastruktura, jež umožní rozvoj služeb orientovaných na pacienty, a tím 
podpoří pacienty, aby sami přebírali zodpovědnost za své vlastní zdraví; tvrdí, že by tyto 
služby měly být dostupné kdekoliv a kdykoliv, a to i prostřednictvím mobilních zařízení;

38. vyzdvihuje důležitost silného právního rámce EU v oblasti ochrany osobních údajů a vítá
probíhající přezkum směrnice o ochraně údajů;
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39. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.


