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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o Evropskih širokopasovnih povezavah: naložbe v rast, ki jo poganja digitalizacija
(2010/2304(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 20. septembra 2010 o reguliranem dostopu do 
dostopovnih omrežij naslednje generacije (NGA)1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. septembra 2010 z naslovom Evropske
širokopasovne povezave: naložbe v rast, ki jo poganja digitizacija (KOM(2010)0472),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. avgusta 2010 z naslovom Evropska digitalna 
agenda (KOM(2010)0245),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 17. septembra 2009 z naslovom Smernice 
Skupnosti o uporabi pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih 
omrežij2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 4. avgusta 2009 z naslovom Poročilo o digitalni 
konkurenčnosti Evrope: Glavni dosežki strategije i2010 v obdobju 2005–2009 
(KOM(2009)0390),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 18. junija 2009 z naslovom Internet stvari: 
akcijski načrt za Evropo (KOM(2009)0278),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. januarja 2009 z naslovom Naložbe danes za 
Evropo jutri (KOM(2009)0036),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. marca 2006 z naslovom Premoščanje 
širokopasovne vrzeli (KOM(2006)0129),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 25. aprila 2006 z naslovom: Akcijski načrt za e-
upravo i2010: pospeševanje e-uprave v Evropi za dobro vseh (KOM(2006)0173),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 30. aprila 2004 z naslovom E-zdravje: 
izboljšanje zdravstvenega varstva za evropske državljane: akcijski načrt za evropsko 
območje e-zdravja (KOM(2004)0356).

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. junija 2010 o internetu stvari3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. maja 2010 o novi digitalni agendi za Evropo: 
2015.eu4,

                                               
1 UL L 251, 25.09.2010, str. 35
2 UL C 235, 30.09.2009, str. 7
3 P7_TA(2010)0207.
4 P7_TA(2010)0133.
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– ob upoštevanju svojega priporočila Svetu z dne 26. marca 2009 o okrepitvi varnosti in 
temeljnih svoboščin na internetu1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. septembra 2008 o popolnem koriščenju digitalne 
dividende v Evropi: skupen pristop za uporabo spektra, ki se bo sprostil s prehodom na 
digitalno radiodifuzijo2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. junija 2007 o oblikovanju evropske politike na 
področju širokopasovnega interneta3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. februarja 2007 z naslovom K evropski politiki 
radijskega spektra4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2006 o evropski informacijski družbi za 
rast in zaposlovanje5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. junija 2005 o informacijski družbi6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. oktobra 1998 o globalizaciji in informacijski 
družbi: potreba po okrepljenem mednarodnem usklajevanju7,

– ob upoštevanju spremenjenega skupnega regulativnega okvira za elektronsko 
komunikacijo, zlasti direktiv 2002/21/ES (Okvirna direktiva), 2002/20/ES (Direktiva o 
odobritvi), 2002/19/ES (Direktiva o dostopu), 2002/22/ES (Direktiva o univerzalni 
storitvi), 2002/58/ES (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) in Uredbe 
(ES) št. 1211/2009 (Uredba BEREC),

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
razvoj, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter Odbora za kulturo in 
izobraževanje (A7-0000/2011),

A. ker je širokopasovni dostop možen prek številnih platform (bakreni vodi, kabelska 
omrežja, optična vlakna, fiksna in mobilna brezžična omrežja, satelitska omrežja itd.), ker 
je privabil različne vrste uporabnikov (kot so potrošniki, podjetja, vladne, javne in 
nepridobitne ustanove, vključno s šolami, knjižnicami, bolnišnicami in agencijami za 
javno varnost), ki širokopasovna omrežja uporabljajo za vrsto storitev (e-trgovina, 
zagotavljanje zdravstvenega varstva, glasovna in video komunikacija, zabava, upravljanje 
ladjevja, vladne službe, izobraževanje, usposabljanje na delovnem mestu in drugo), in 
omogoča tudi aplikacije med stroji (pametni električni števci in pametna omrežja, naprave 
za brezžično spremljanje delovanja srca, službe za storitve v sili, alarmni sistemi, 

                                               
1 UL C 117E , 06.05.2010, str. 206.
2 UL C 8E, 14.1.2010, str. 60.
3 UL C 146 E, 12.6.2008, str. 87.
4 UL C 287E , 29.11.2007, str. 364.
5 UL C 291E, 30.11.2006, str. 133.
6 UL C 133E, 08.06.2006, str. 140.
7 UL C 104, 14.04.1999, str. 128.
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telemetrija vozil, vodenje popisov in drugo),

B. ker bosta priznanje in zajetje različnih platform, uporabnikov in storitev kot sestavnih 
delov širokopasovnega ekosistema zagotovila 100-odstotni širokopasovni dostop in s tem 
številne družbene koristi, ki bodo nadalje spodbudile 100-odstotni privzem 
širokopasovnih povezav,

C. ker je resnično gonilo za izboljšanje širokopasovnih povezav tržno povpraševanje; ker 
bosta trajnostni dostop do infrastrukture in konkurenca med storitvami v nasprotju z 
določanjem ciljev od zgoraj navzdol zagotovila razpoložljivost povezav naslednje 
generacije na učinkovit način in v skladu s povpraševanjem, 

D. ker je za evropsko dodano vrednost bistvenega pomena premostiti digitalno ločnico in 
doseči širokopasovni dostop za vse po celotni EU,

E. ker lahko javni akterji pomembno prispevajo k uvajanju dostopovnih omrežij naslednje 
generacije (NGA) na „siva“ in „bela območja“, vendar javne naložbe ne smejo ovirati 
zasebnih naložb ali izkrivljati konkurence na že konkurenčnih področjih; ker morajo biti 
vlagatelji v NGA deležni ustreznih spodbud za nadaljnje vlaganje v širokopasovne 
povezave,

F. ker je v zadnjem desetletju zasebni sektor v širokopasovne zmogljivosti, storitve, 
aplikacije in vsebino vložil na stotine milijard evrov; ker mora spodbujanje teh naložb 
ostati glavno gonilo za rast širokopasovnih povezav v EU,

1. Širokopasovni dostop za vse

1. opozarja, da se pojem širokopasovnih povezav nenehno razvija, saj se je povečalo število 
platform, prav tako pa sta eksponentno rasla baza odjemalcev in razpon uporabe; 
ugotavlja, da širokopasovne povezave zdaj ne pomenijo več zgolj dostopa do interneta in 
niso več omejene na neposredne izmenjave med ljudmi, saj je vse več povezovanja in 
aplikacij med stroji;

2. meni, da bi si EU za cilj morala postaviti prevzem vodilne vloge v infrastrukturi IKT do 
leta 2013 z zagotovitvijo 100-odstotne pokritosti s širokopasovnimi povezavami, ki bi 
uporabnikom na podeželskih območjih zagotavljale storitve s hitrostjo vsaj 2 Mb/s, 
uporabniki v osrednjih mestih pa 24 Mb/s;

3. meni, da bosta 100-odstotni širokopasovni dostop in 100-odstotni privzem širokopasovnih 
storitev v celoti zaman, če se med prednostne naloge ne vključi tudi trdna strategija za 
zagotavljanje računalniške in internetne varnosti;

4. opozarja, da je treba za zagotovitev širokopasovne pokritosti podeželskih območij kar 
najbolje izkoristiti dopolnilne tehnologije brez nepotrebnega obremenjevanja potrošnikov 
ali panoge;

5. poudarja, da je dostop do radijskih nizkofrekvenčnih pasov zaradi njihove značilnosti 
širjenja, ki omogoča pokrivanje velikih območij, ključnega pomena za zagotavljanje 
brezžične širokopasovne pokritosti podeželja, ki bi omogočala dostop do vseh 
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predvidljivih internetnih storitev;

6. pozdravlja spodbujanje uvajanja fiksnih in mobilnih širokopasovnih omrežij z ukrepi, ki 
prispevajo k zmanjšanju gradbenih stroškov, pri čemer poudarja, da morajo širjenje 
uporabe spodbujati tudi inovativne storitve;

7. poudarja, da je treba za uresničitev ciljev za širokopasovni dostop iz strategije EU 2020 v 
digitalni agendi določiti primerjalna merila uspešnosti za vmesni leti 2015 in 2018 na 
ravni EU in ne na nacionalni ravni;

8. opozarja, da bi, če bi želeli doseči cilj 100 Mb/s, moralo biti leta 2015 približno 15 % 
evropskih gospodinjstev naročenih na vsaj takšno hitrost;

9. priporoča, da se pravočasna uporaba digitalne dividende za nove mobilne širokopasovne 
storitve olajša z usklajenim in tehnološko nevtralnim vseevropskim pristopom, s čimer bi 
zagotovili ekonomijo obsega in se izognili zavirajočim vprašanjem čezmejnega motenja 
brez poseganja v obstoječ sprejem digitalne televizije in televizije z visoko ločljivostjo;

10. poziva države članice, naj v tesnem sodelovanju z deležniki opredelijo nacionalne 
širokopasovne načrte in sprejmejo operativne načrte s konkretnimi ukrepi za uresničitev 
ciljev za širokopasovni dostop iz strategije EU 2020;

2. Širokopasovne povezave za gospodarsko rast, inovacije in svetovno konkurenčnost

11. meni, da so nova omrežja visokih hitrosti potrebna za spodbujanje mednarodne 
konkurenčnosti EU;

12. meni, da je konkurenca pri infrastrukturi in storitvah, ki se zagotavljajo prek te 
infrastrukture, najboljša osnova za trajnostno konkurenco, vlaganja, inovacije in širjenje 
uporabe; 

13. poudarja, da so širokopasovne storitve bistvenega pomena za konkurenčnost evropske 
industrije in znatno prispevajo k gospodarski rasti in zaposlovanju v EU; 

14. meni, da so visoko zmogljiva širokopasovna omrežja in dostopovna omrežja iz optičnih 
vlaken (FTTH) zaželena cilja tako z vidika končnih uporabnikov kot gospodarskega 
razvoja;

15. spodbuja Komisijo in Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije, naj si 
prizadevata, da bi do leta 2013 določila skupen pristop k oblikovanju enotnega trga za 
poslovno in elektronsko komunikacijo v EU;

16. v luči doseganja konkurenčnih mobilnih trgov izpostavlja pomembnost konkurenčne in 
pravočasne dodelitve spektra za brezžične širokopasovne povezave v okviru programa za 
politiko radiofrekvenčnega spektra ter poziva države članice, naj do leta 2013 sprostijo 
frekvenčni pas 800 MHz ob upoštevanju obstoječih storitev;

3. Spodbujanje vlaganj in konkurence

17. poudarja, da je treba zagotoviti, da ukrepi držav članic za doseganje širokopasovnega 
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dostopa za vse ne bodo izkrivljali trga ali nalagali sektorju nepotrebno breme; 

18. opozarja, da sta okvir državne pomoči za širokopasovno povezavo in usmerjena poraba 
sredstev Skupnosti najverjetneje najboljša dopolnjujoča načina za pospeševanje uvajanja 
širokopasovnih povezav;

19. priznava, da je za spodbujanje naložb in odpravljanje ovir pri vlaganju v hitra in ultra hitra 
omrežja potrebna regulativna varnost; v tem okviru priznava priporočila NGA glede 
žičnega dostopa;

20. opozarja, da so potencialna tveganja pri gradnji drage infrastrukture za širokopasovno 
povezavo naslednje generacije visoka, dolga pa je tudi vračilna doba; poudarja, da 
regulacija ne bi smela odvračati od vlaganja v to infrastrukturo, ampak bi morala 
zagotoviti, da imajo vsi tržni akterji dovolj spodbud za vlaganje;

21. poziva k oblikovanju naložbam prijaznega okvira za dostopovna omrežja naslednje 
generacije in brezžični širokopasovni dostop, ki bi med drugim zagotavljal pravno varnost 
ter spodbujal naložbe, konkurenčnost in tehnološko nevtralnost, tehnološke odločitve pa 
prepustil trgu;

22. poziva države članice, naj zagotovijo nediskriminatorni dostop do gradbenih del in 
olajšajo dostop do vodov ter s tem znatno znižajo naložbeni prag;

23. ugotavlja, da mora politika EU, če želi okrepiti dostopnost do širokopasovnih povezav in 
njihov sprejem, spodbuditi uporabo učinkovitih in cenovno dostopnih omrežij, aplikacij in 
vsebine;

24. poudarja, da mora državna politika na območjih, kjer so tržne sile sposobne zagotoviti 
konkurenčen širokopasovni dostop, spodbujati naložbe zasebnega sektorja in inovacije 
tako, da odstrani vse ovire za uvajanje;

25. podpira sodelovanje Komisije z Evropsko investicijsko banko za izboljšanje 
razpoložljivosti financiranja za hitra in ultra hitra omrežja ter poudarja, da je treba takšno 
financiranje usmeriti v projekte odprte infrastrukture, ki podpirajo raznolikost storitev; 

26. pozdravlja predlog Komisije, da bi preučili nove finančne vire, in podpira oblikovanje 
projektnih obveznic EU v sodelovanju z EIB;

27. še naprej spodbuja ustrezne naložbe javnega sektorja, javno-zasebna partnerstva in 
sisteme davčnih spodbud za uvajanje hitrih in ultra hitrih omrežij; poudarja, da je 
pomembno uskladiti državne politike na vseh ravneh; 

28. poziva Komisijo in države članice, naj dosežejo dogovor o evropskem paktu za širitev 
širokopasovnih povezav, v okviru katerega bi, kot bi bilo primerno, uporabili delniške 
sklade, strukturne sklade in Kohezijski sklad, regionalne sklade ter državne in zasebne 
naložbe, usmerjen pa bi bil zlasti na „bela območja“ in zagotavljal potrebno usklajevanje s 
skladnimi kazalniki rezultatov na ravni celotne EU;

29. poziva k oblikovanju evropske projektne skupine na visoki ravni s primernimi deležniki, 
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ki bi razvila prihodnjo strategijo za infrastrukturo IKT;

4. Koristi za potrošnike

30. opozarja na načrt Komisije, da pripravi smernice za izračun stroškov in nediskriminacijo, 
ključni načeli v okviru EU,  ter poziva Komisijo, naj to naredi na način, ki bo spodbujal 
cenovno dostopnost, izbiro potrošnikov in konkurenco pri hitrih in ultra hitrih omrežij ter 
storitvah, ki se zagotavljajo prek njih, kakor tudi spodbujal učinkovite naložbe in hiter 
prehod na ta omrežja;

31. poziva Komisijo, naj ob podpori držav članic oblikuje seznam slabše pokritih in 
nepokritih območij;

32. zahteva, naj Komisija Parlamentu letno poroča o širokopasovni ponudbi in izbiri, ki je 
dejansko na voljo uporabnikom v EU, ter o napredku pri izvajanju okvira za elektronsko 
komunikacijo in priporočila glede dostopovnih omrežij naslednje generacije; 

33. poziva države članice, naj odpravijo ovire pri uvajanju širokopasovnih povezav, zlasti v 
skupnostih z nižjimi dohodkih, ter naj privabi vse ustrezne deležnike, da zagotovijo 
usposabljanje in javni dostop do širokopasovnih storitev, ekonomsko pomoč za nakup 
širokopasovnih storitev in opreme ter razvoj tehnologije in vsebine, ki bo usmerjena v 
potrebe posameznih uporabnikov;

34. poziva Komisijo, naj za zagotovitev uresničljivih interaktivnih storitev in zato, da bi 
omogočila spremljanje ciljev glede širokopasovnih povezav, določi natančnejše 
značilnosti širokopasovnega dostopa, vključno s hitrostjo k sebi in od sebe, zamudami in 
hitrostmi pri končnih uporabnikih; pozdravlja delo Komisije pri razvijanju metodologije 
za merjenje pomembnih vidikov dejanske uporabniške izkušnje;

5. E-pobude: spodbujanje povpraševanja

35. poziva države članice, naj okrepijo prizadevanja za odpravo primanjkljajev e-znanj in 
veščin na vseh ravneh izobraževanja in v okviru vseživljenjskega učenja;

36. poziva države članice, naj sledijo vzoru, ki ga je Komisija navedla v akcijskem načrtu o e-
upravi: naj uporabljajo e-naročila, sprejmejo strategijo odprtih podatkov, spodbujajo 
elektronsko identiteto;

37. podpira pobude, kot so e-zdravje in vseevropska infrastruktura za zdravstvene podatke, da 
bi  omogočili v bolnika usmerjene storitve, ki podpirajo bolnike pri prevzemanju 
odgovornosti za lastno zdravje; meni, da bi morale biti takšne storitve dostopne kjer koli 
in kadar koli, tudi prek mobilnih naprav;

38. poudarja pomen trdnega okvira za zagotavljanje zasebnosti v EU ter pozdravlja trenutni 
pregled direktive o varstvu osebnih podatkov;

39. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.


