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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o širokopásmovom pripojení v Európe: investície do digitálne riadeného rastu
(2010/2304(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na odporúčanie Komisie z 20. septembra 2010 o regulovanom prístupe 
k prístupovým sieťam novej generácie (NGA)1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. septembra 2010 s názvom Široké pásmo 
v Európe: investície do digitálne riadeného rastu (KOM(2010)0472),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. augusta 2010 s názvom Digitálna agenda pre 
Európu (KOM(2010)0245),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. septembra 2009 s názvom Usmernenia 
Spoločenstva pre uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym zavádzaním 
širokopásmových sietí2,– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 4. augusta 2009 
s názvom Správa o digitálnej konkurencieschopnosti EÚ: Hlavné výsledky stratégie i2010 
v období 2005 – 2009 (KOM(2009)0390),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. júna 2009 s názvom Internet vecí: akčný plán 
pre Európu (KOM(2009)0278),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. januára 2009 s názvom Investície do budúcej 
Európy (KOM(2009)0036),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. marca 2006 s názvom Preklenutie 
širokopásmových rozdielov (KOM(2006)0129),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. apríla 2006 s názvom Akčný plán elektronickej 
verejnej správy (eGovernment) i2010: Urýchlenie elektronickej verejnej správy v Európe 
v prospech všetkých (KOM(2006)0173),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. apríla 2004 s názvom Elektronické zdravotníctvo 
– zlepšenie zdravotnej starostlivosti pre občanov Európy: akčný plán pre európsky priestor 
elektronického zdravotníctva (KOM(2004)0356),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. júna 2010 o internete vecí3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 2010 o novej digitálnej agende pre Európu: 
2015.eu4,

– so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 26. marca 2009 o posilňovaní bezpečnosti 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 251, 25.9.2010, s. 35.
2 Ú. v. EÚ C 235, 30.9.2009, s. 7.
3 P7_TA(2010)0207.
4 P7_TA(2010)0133.
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a základných slobôd na internete1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. septembra 2008 o plnom využití výhod digitálnej 
dividendy v Európe: spoločný prístup k využívaniu spektra uvoľneného digitalizáciou2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2007 o vytvorení európskej politiky pre 
širokopásmové pripojenie3,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. februára 2007 o smerovaní k európskej politike 
rádiového frekvenčného spektra4,

– so zreteľom na uznesenie zo 14. marca 2006 o európskej informačnej spoločnosti pre rast 
a zamestnanosť5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. júna 2005 o informačnej spoločnosti6,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. októbra 1998 o globalizácii a informačnej 
spoločnosti: potreba posilniť medzinárodnú koordináciu7,

– so zreteľom na rámec EÚ pre elektronickú komunikáciu, zmenený a doplnený najmä 
smernicami 2002/21/ES (rámcová smernica), 2002/20/ES (smernica o povolení), 
2002/19/ES (prístupová smernica), 2002/22/ES (smernica univerzálnej služby), 
2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) a nariadením (ES) č. 
1211/2009 (nariadenie BEREC),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre rozvoj, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre kultúru 
a vzdelávanie (A7-0000/2011),

A. keďže širokopásmový prístup je možný prostredníctvom mnohých platforiem (meď, 
káble, optické káble, pevné alebo mobilné bezdrôtové pripojenie, satelit atď.), prilákal 
rôznych užívateľov (ako sú spotrebitelia, podniky, vládny sektor, verejné a neziskové 
inštitúcie vrátane škôl, knižníc, nemocníc a agentúr verejnej bezpečnosti), ktorí využívajú 
širokopásmové pripojenie na množstvo služieb (elektronický obchod, poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti, hlasová komunikácia a videokomunikácia, zábava, riadenie 
flotily, vládne služby, vzdelávanie, odborná príprava a mnoho ďalších), a umožňuje tiež 
aplikácie medzi prístrojmi (inteligentné elektrometre a inteligentné siete, bezdrôtové 
kardiomonitory, pohotovostné služby, poplašné systémy, telemetria vozidiel, sledovanie 
inventáru a mnoho ďalších),

                                               
1 Ú. v. EÚ C 117E, 6.5.2010, s. 206.
2 Ú. v. EÚ C 8E, 14.1.2010, s. 60.
3 Ú. v. EÚ C 146E, 12.6.2008, s. 87.
4 Ú. v. EÚ C 287E, 29.11.2007, s. 364.
5 Ú. v. EÚ C 291E, 30.11.2006, s. 133.
6 Ú. v. EÚ C 133E, 8.6.2006, s. 140.
7 Ú. v. ES C 104, 14.4.1999, s. 128.
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B. keďže uznanie a prijatie rôznych platforiem, užívateľov a služieb a ich zahrnutie do 
širokopásmového ekosystému pomôže zaručiť 100 % širokopásmový prístup a prinesie 
mnohé súvisiace spoločenské výhody, čo podporí 100 % prijatie širokopásmového 
prístupu,

C. keďže skutočnou hnacou silou zlepšovania vysokorýchlostného pripojenia je dopyt na 
trhu; keďže trvalý prístup k infraštruktúre a hospodárska súťaž v oblasti služieb umožnia 
na rozdiel od cieľov stanovených „zhora-nadol“ účinné pripojenie novej generácie 
prispôsobené požiadavkám, 

D. keďže je rozhodujúce preklenúť digitálnu priepasť a zabezpečiť širokopásmové pripojenie 
pre všetkých v celej Európe v záujme dosiahnutia európskej pridanej hodnoty,

E. keďže verejní aktéri môžu významne prispieť k zavádzaniu prístupových sietí novej 
generácie v „bielych“ a „šedých“ oblastiach, pričom by však verejné investície nemali 
ohroziť súkromné investície ani narušiť hospodársku súťaž v už konkurenčných 
oblastiach; keďže je potrebné zachovať vhodné stimuly pre investorov v oblasti 
prístupových sietí novej generácie, aby mohli naďalej investovať do širokopásmového 
pripojenia,

F. keďže súkromný sektor investoval za posledné desaťročie stovky miliárd eur do 
širokopásmových zariadení, služieb, aplikácií a do širokopásmového obsahu; keďže 
podpora investícií by mala byť naďalej prvoradou hnacou silou širokopásmového rastu 
v EÚ,

1. Širokopásmový prístup pre všetkých

1. poznamenáva, že koncepcia širokopásmového prístupu sa neustále vyvíja, keďže počet 
platforiem vzrástol a zákaznícka základňa a rozsah využití sa rapídne rozšírili; 
poznamenáva, že širokopásmové pripojenie sa už v súčasnosti nespája iba s prístupom 
k internetu a neobmedzuje sa na priamu ľudskú interakciu, keďže počet prepojení 
a aplikácií medzi prístrojmi prudko narastá;

2. domnieva sa, že cieľom musí byť dosiahnutie celosvetovej vedúcej úlohy EÚ v oblasti 
infraštruktúry IKT do roku 2013, a to prostredníctvom 100 % pokrytia širokopásmovým 
pripojením, pričom sa užívateľom vo vidieckych oblastiach poskytne aspoň pripojenie 
s rýchlosťou 2Mbps a užívateľom v najvýznamnejších mestách aspoň pripojenie 
s rýchlosťou 24Mbps;

3. domnieva sa, že dosiahnutie 100 % prístupu k širokopásmovému pripojeniu a umožnenie 
jeho 100 % použitia bude znamenať zbytočne premrhané úsilie, ak medzi priority nebude 
patriť aj silná stratégia na zabezpečenie počítačovej bezpečnosti a bezpečnosti na 
internete;

4. zdôrazňuje potrebu čo najlepšie využívať komplementárne technológie s cieľom 
dosiahnuť pokrytie širokopásmovým pripojením vo vidieckych oblastiach, a to bez 
neprimeraného zaťaženia spotrebiteľov alebo priemyslu;

5. poznamenáva, že prístup k nízkym rádiovým frekvenčným pásmam s charakteristikami 
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šírenia signálu, ktoré umožňujú pokrytie väčších oblastí, je rozhodujúci pre pokrytie 
vidieckych oblastí bezdrôtovým širokopásmovým pripojením, čo umožní prístup 
k všetkým predpokladaným internetovým službám;

6. víta podporovanie zavádzania pevných a mobilných širokopásmových sietí 
prostredníctvom opatrení, ktoré umožnia znížiť náklady na stavebné inžinierstvo, pričom 
poukazuje na potrebu inovatívnych služieb v záujme podpory používania 
širokopásmového pripojenia;

7. zdôrazňuje, že na to, aby sa dosiahli ciele stratégie EÚ 2020 v oblasti širokopásmového 
pripojenia, sa musia v rámci digitálnej agendy stanoviť ukazovatele na prechodné roky 
2015 a 2018, a to skôr na úrovni EÚ ako na vnútroštátnej úrovni;

8. poznamenáva, že na to, aby sa dodržal cieľ 100Mbps, musí približne 15 % domácností 
v EÚ disponovať do roku 2015 internetovým pripojením s minimálne takouto rýchlosťou;

9. navrhuje uľahčiť včasné využívanie digitálnej dividendy pre nové mobilné širokopásmové 
služby prostredníctvom zosúladeného a technologicky neutrálneho celoeurópskeho 
prístupu, ktorý umožní dosiahnuť úspory z rozsahu a zabráni problémom so škodlivým 
cezhraničným rušením, pričom sa nenaruší existujúce digitálne TV/HDTV vysielanie;

10. vyzýva členské štáty, aby v úzkej spolupráci so zúčastnenými stranami vypracovali 
národné plány v oblasti širokopásmového pripojenia a prijali operačné plány spolu 
s konkrétnymi opatreniami na realizáciu cieľov stratégie EÚ 2020 v oblasti 
širokopásmového pripojenia;

2. Širokopásmový prístup v záujme hospodárskeho rastu, inovácií a globálnej 
konkurencieschopnosti

11. domnieva sa, že na posilnenie konkurencieschopnosti EÚ na medzinárodnej úrovni sú 
potrebné nové vysokorýchlostné siete;

12. je presvedčený, že hospodárska súťaž v oblasti infraštruktúr i služieb poskytovaných 
prostredníctvom týchto infraštruktúr predstavuje najlepší základ pre trvalo udržateľnú 
hospodársku súťaž, investície, inovácie a zavedenie takýchto služieb; 

13. zdôrazňuje, že širokopásmové služby majú pre konkurencieschopnosť priemyslu EÚ 
kľúčový význam a významne prispievajú k hospodárskemu rastu a zamestnanosti v EÚ; 

14. domnieva sa, že vysokorýchlostné širokopásmové siete a používanie optických 
prístupových sietí sú žiaducimi cieľmi z pohľadu koncových užívateľov i z hľadiska 
hospodárskeho rozvoja;

15. vyzýva Komisiu a Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, aby 
pracovali na stanovení spoločného prístupu do roku 2013 s cieľom vytvoriť jednotný trh 
pre podniky a elektronické komunikácie v celej EÚ;

16. v súvislosti s dosiahnutím konkurencieschopnosti mobilných trhov poukazuje na význam 
konkurenčného a včasného pridelenia spektra pre bezdrôtové širokopásmové siete 



PR\857922SK.doc 7/9 PE458.793v01-00

SK

prostredníctvom programu politiky rádiového frekvenčného spektra a vyzýva členské 
štáty, aby do roku 2013 sprístupnili pásmo 800MHz pri súčasnom zachovaní existujúcich 
služieb;

3. Podpora investícií a hospodárskej súťaže

17. zdôrazňuje potrebu zaručiť, aby opatrenia členských štátov na zabezpečenie 
širokopásmového prístupu pre všetkých nenarušili trh, ani nepredstavovali neprimeranú 
záťaž pre sektor; 

18. poznamenáva, že rámec štátnej pomoci pre širokopásmový prístup a cielené využívanie 
prostriedkov Spoločenstva môžu predstavovať najpokrokovejšie doplnkové spôsoby, ako
možno urýchliť zavádzanie širokopásmového pripojenia;

19. uznáva, že na podporu investícií a odstránenie prekážok investovania do rýchlych 
a ultrarýchlych sietí je potrebná regulačná istota; v tejto súvislosti berie na vedomie 
odporúčanie o prístupových sieťach novej generácie týkajúce sa káblového prístupu;

20. poznamenáva, že prípadné riziká spojené so zavádzaním nákladnej širokopásmovej 
infraštruktúry novej generácie sú vysoké, pričom návratnosť investícií je dlhodobá; 
uvádza, že právne predpisy by nemali odradiť od investícií do tejto infraštruktúry a mali 
by zaručiť, aby mali všetci aktéri na trhu dostatočnú stimuláciu na investovanie;

21. vyzýva na stanovenie rámca, ktorý podporuje investície do prístupových sietí novej 
generácie a vysokorýchlostného bezdrôtového prístupu a ktorý okrem iného zaručuje 
právnu istotu a podporuje investície, hospodársku súťaž a technologickú neutralitu, 
pričom trhu ponecháva možnosť výberu technológií;

22. vyzýva členské štáty, aby zaručili nediskriminačný prístup k stavebným prácam a uľahčili 
prístup ku káblovodom, čím sa podstatne zníži prah investícií;

23. poznamenáva, že v záujme maximálnej dostupnosti a čo najširšieho využívania 
širokopásmového pripojenia musí politika EÚ podporovať zavádzanie výkonných 
a cenovo dostupných sietí, aplikácií a obsahu;

24. zdôrazňuje, že v oblastiach, v ktorých sú trhové sily schopné poskytnúť konkurenčný 
širokopásmový prístup, by mala vládna politika podporovať investície a inovácie zo 
súkromného sektora, a to odstránením prekážok zavádzania;

25. podporuje spoluprácu Komisie s Európskou investičnou bankou (EIB) v záujme zlepšenia 
financovania rýchlych a ultrarýchlych sietí a zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa takéto 
prostriedky prideľovali priamo na projekty otvorenej infraštruktúry, ktoré podporujú 
rôznorodosť služieb; 

26. víta návrh Komisie na preskúmanie nových zdrojov financovania a podporuje vytvorenie 
projektu dlhopisov EÚ v spolupráci s Európskou investičnou bankou; 

27. naďalej podporuje realizáciu vhodných verejných investícií, vytváranie verejno-
súkromných partnerstiev a využívanie mechanizmov daňových stimulov pri zavádzaní 
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rýchlych a ultrarýchlych sietí; poukazuje na význam koordinácie vládnych politík na 
všetkých úrovniach; 

28. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uzavreli pakt EÚ o zavádzaní širokopásmového 
pripojenia, v rámci ktorého sa podľa potreby využijú fondy súkromného kapitálu, 
štrukturálne fondy, Kohézny fond, regionálne fondy a štátne i súkromné investície, ktorý 
bude zameraný predovšetkým na tzv. biele oblasti a zaručí potrebnú koordináciu na 
základe jednotných výsledkových ukazovateľov na úrovni EÚ;

29. vyzýva na zriadenie osobitnej skupiny EÚ na vysokej úrovni, ktorá by v spolupráci 
s relevantnými partnermi vypracovala budúcu stratégiu v oblasti infraštruktúr IKT;

4. Prínos pre spotrebiteľov

30. berie na vedomie zámer Komisie vypracovať usmernenia o stanovovaní nákladov 
a nediskriminácii, ktoré sú kľúčovými zásadami rámca EÚ, a vyzýva Komisiu, aby ich 
vypracovala spôsobom, ktorý by podporil cenovú dostupnosť, výber spotrebiteľov 
a hospodársku súťaž v oblasti rýchlych a ultrarýchlych sietí a služieb poskytovaných 
prostredníctvom týchto sietí, nabádal na účinné investovanie a umožnil rýchly prechod na 
tieto siete;

31. vyzýva Komisiu, aby za pomoci členských štátov zmapovala nepokryté a nedostatočne 
pokryté oblasti;

32. žiada Komisiu, aby Parlamentu každoročne predkladala správu o ponukách v oblasti 
širokopásmového prístupu a výbere, ktorí majú užívatelia v EÚ reálne k dispozícii, ako aj 
o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní rámca pre elektronické komunikácie a v súvislosti 
s odporúčaniami týkajúcimi sa prístupových sietí novej generácie; 

33. vyzýva členské štáty, aby odstránili prekážky využívania širokopásmového pripojenia, 
najmä v spoločenstvách s nízkymi príjmami, a aby zapojili všetky zúčastnené strany do 
poskytovania odbornej prípravy a verejného prístupu k širokopásmovým službám 
a hospodárskej pomoci pri získavaní širokopásmových služieb a zariadení, ako aj do 
rozvoja technológií a obsahu zameraných na potreby konkrétnych používateľov;

34. vyzýva Komisiu, aby v záujme realizácie uskutočniteľných interaktívnych služieb 
a možného monitorovania cieľov stanovených v oblasti širokopásmového pripojenia 
uviedla viac kvalitatívnych charakteristík širokopásmového prístupu vrátane rýchlosti 
sťahovania a prenášania údajov, čakacej doby a rýchlostí pripojenia, s ktorými majú 
skúsenosti užívatelia; víta prácu Komisie na vypracovávaní metodológie určenej na 
vyhodnocovanie relevantných aspektov skutočných skúseností užívateľov;

5. Internetové iniciatívy: podpora dopytu

35. vyzýva členské štáty, aby zvýšili úsilie o riešenie nedostatkov v oblasti počítačových 
zručností na všetkých úrovniach vzdelávania a prostredníctvom celoživotného 
vzdelávania;

36. vyzýva členské štáty, aby nasledovali príklad Komisie a jej Akčného plánu elektronickej 
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verejnej správy využívaním elektronického systému verejného obstarávania, prijatím 
otvoreného prístupu v oblasti údajov a podporovaním elektronickej identifikácie; 

37. podporuje iniciatívy ako elektronické zdravotníctvo a celoeurópska informačná 
infraštruktúra v oblasti zdravotnej starostlivosti s cieľom umožniť služby zamerané na 
pacientov, ktoré nabádajú pacientov, aby prevzali zodpovednosť za svoje zdravie; uvádza, 
že prístup k takýmto službám by mal byť možný kdekoľvek a kedykoľvek, a to aj 
prostredníctvom mobilných zariadení;

38. zdôrazňuje význam rámca pre ochranu súkromia v EÚ a víta prebiehajúcu revíziu 
smernice o ochrane údajov;

39. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.


