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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach pre transeurópske 
telekomunikačné siete, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1336/97/ES
(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2011)0657),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 172 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0373/2011),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ... 20121,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z roku ... 20122,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre 
životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre regionálny rozvoj 
(A7-0000/2012),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

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 

(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 

                                               
1 Ú. v. ES C 0, 28.3.2002, s. 0.
2 Ú. v. ES C 0, 0.0.0000, s. 0.
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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.

dominantnou platformou pre komunikácie, 
služby a podnikanie. Preto je pre 
ekonomický rast, konkurencieschopnosť a 
jednotný trh nevyhnutná transeurópska 
dostupnosť rýchleho pripojenia na internet 
a digitálnych služieb vo verejnom záujme.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Dňa 17. júna 2010 Európska rada 
schválila Digitálnu agendu pre Európu a 
vyzvala všetky inštitúcie, aby sa 
zaangažovali do jej úplnej realizácie. 
Cieľom digitálnej agendy je určiť
smerovanie úsilia o maximalizáciu 
spoločenského a hospodárskeho potenciálu 
informačných a komunikačných 
technológií, najmä zavedením 
vysokorýchlostných širokopásmových sietí 
a snahou zabezpečiť, aby do roku 2020 
mali všetci Európania prístup k rýchlostiam 
pripojenia na internet presahujúcim úroveň
30 Mb/s a aby najmenej 50 % európskych 
domácností malo zmluvu na pripojenie na 
internet s rýchlosťou nad 100 Mb/s. 
Cieľom Digitálnej agendy pre Európu je 
vytvorenie stabilného právneho rámca na 
podporu investícií do otvorenej a 
konkurencieschopnej vysokorýchlostnej 
internetovej infraštruktúry a do súvisiacich 
služieb, skutočného jednotného trhu online 
obsahu a služieb, aktívna podpora 
digitalizácie európskeho kultúrneho 
bohatstva a podpora prístupu na internet a 
jeho využívania všetkými, najmä 
prostredníctvom podpory digitálnej 
gramotnosti a prístupnosti. Okrem toho by 
členské štáty mali implementovať národné 
prevádzkové plány vysokorýchlostného 
internetu so zameraním verejného 

(3) Dňa 17. júna 2010 Európska rada 
schválila Digitálnu agendu pre Európu a 
vyzvala všetky inštitúcie, aby sa 
zaangažovali do jej úplnej realizácie. 
Cieľom digitálnej agendy je určiť
smerovanie úsilia o maximalizáciu 
spoločenského a hospodárskeho potenciálu 
informačných a komunikačných 
technológií, najmä zavedením 
vysokorýchlostných širokopásmových sietí 
a snahou zabezpečiť, aby do roku 2020 
mali všetci Európania prístup k rýchlostiam 
pripojenia na internet presahujúcim úroveň
30 Mb/s vďaka rôznym technológiám a 
aby najmenej 50 % európskych domácností 
malo zmluvu na pripojenie na internet s 
rýchlosťou nad 100 Mb/s. Cieľom 
Digitálnej agendy pre Európu je vytvorenie 
stabilného právneho rámca na podporu 
investícií do otvorenej a 
konkurencieschopnej vysokorýchlostnej 
internetovej infraštruktúry a do súvisiacich 
služieb; skutočného jednotného trhu online 
obsahu a služieb; aktívna podpora 
digitalizácie európskeho kultúrneho 
bohatstva a podpora prístupu na internet a 
jeho využívania všetkými, najmä 
prostredníctvom podpory digitálnej 
gramotnosti a prístupnosti. Okrem toho by 
členské štáty mali implementovať národné 
prevádzkové plány vysokorýchlostného 
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financovania na oblasti, ktoré nie sú plne 
pokryté súkromnými investíciami do 
internetových infraštruktúr, a podporiť
zavedenie a využívanie moderných služieb 
prístupných online.

internetu so zameraním verejného 
financovania na menej rozvinuté, vidiecke 
a predmestské oblasti, ktoré nie sú plne 
pokryté súkromnými investíciami do 
internetových infraštruktúr, a podporiť
zavedenie a využívanie moderných služieb 
prístupných online s cieľom umožniť
európskym občanom a priemyselným 
odvetviam, aby v plnej miere využívali
potenciál otvoreného prístupu k 
širokopásmovým sieťam.

Or.{EN}en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3a (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Rozhodnutím Európskeho 
parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ zo 14. 
marca 2012, ktorým sa zriaďuje viacročný 
program politiky rádiového frekvenčného 
spektra1, by frekvenčné pásmo 800 MHz 
malo byť prístupné do 1. januára 2013 
pre služby bezdrôtového širokopásmového 
pripojenia.
_____________
1 Ú. v. EÚ L 81, 21.3.2012, s. 7.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) V oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov – Široké pásmo v 
Európe: investície do digitálne riadeného 
rastu sa dospelo k záveru, že kľúčovú 

(4) V oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov – Široké pásmo v 
Európe: investície do digitálne riadeného 
rastu sa dospelo k záveru, že kľúčovú 
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úloha internetu znamená, že sa výhody pre 
spoločnosť ako celok javia oveľa väčšie 
ako súkromné pohnútky investovať do 
rýchlejších sietí. Verejná podpora tejto 
oblasti je preto potrebná, nemala by však 
nevhodne narúšať hospodársku súťaž.

úloha internetu znamená, že sa výhody pre 
spoločnosť ako celok javia oveľa väčšie 
ako súkromné pohnútky investovať do 
rýchlejších sietí. Je možné, že bude 
potrebná verejná podpora investícií do 
rýchlejších sietí, mala by sa však dôkladne 
zameriavať na oblasti, v ktorých je 
nedostatok obchodných stimulov 
investícií, čo je typické pre vidiecke a 
odľahlé oblasti. Verejná podpora týchto
oblastí by nemala nevhodne narúšať
hospodársku súťaž, vytláčať súkromné 
investície ani odrádzať od investovania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) V oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov - Rozpočet stratégie 
Európa 2020 sa berie na vedomie 
vytvorenie nástroja Spájame Európu v 
kontexte viacročného finančného rámca s 
cieľom riešiť potreby infraštruktúry v 
oblastiach dopravy, energetiky a 
informačných a komunikačných 
technológií. Synergie medzi týmito 
sektormi, ako aj s inými investičnými 
programami Únie majú kľúčový význam, 
pretože sa vynárajú ďalšie podobné výzvy, 
ktoré si vyžadujú riešenia schopné obnoviť
rast, znižovať roztrieštenosť, posilňovať
súdržnosť, uprednostňovať využívanie 
inovačných finančných nástrojov a riešiť
zlyhania trhu, ako aj odstraňovanie 
prekážok, ktoré bránia dobudovaniu 
jednotného trhu.

(5) V oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a 
Výboru regiónov - Rozpočet stratégie 
Európa 2020 sa berie na vedomie 
vytvorenie Nástroja na prepojenie Európy
v kontexte viacročného finančného rámca s 
cieľom riešiť potreby infraštruktúry v 
oblastiach dopravy, energetiky a 
informačných a komunikačných 
technológií. Synergie medzi týmito 
sektormi, ako aj s inými investičnými 
programami Únie majú kľúčový význam, 
pretože sa vynárajú ďalšie podobné výzvy, 
ktoré si vyžadujú riešenia schopné obnoviť
rast, znižovať roztrieštenosť, posilňovať
súdržnosť, uprednostňovať využívanie 
inovačných finančných nástrojov, ak 
pilotné fázy a nezávislé hodnotenia 
posúdia ich pridanú hodnotu a 
uskutočniteľnosť, a riešiť zlyhania trhu, 
ako aj odstraňovanie prekážok, ktoré 
bránia dobudovaniu jednotného trhu.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Opatrenia v oblasti širokopásmových 
sietí budú v súlade s príslušnými 
politikami, právnymi predpismi a 
usmerneniami Únie. Patria k nim súbory 
pravidiel a usmernení týkajúcich sa 
telekomunikačného trhu a najmä regulačný 
rámec pre elektronickú komunikáciu 
prijatý v roku 2009, ktorý prináša súdržnú, 
spoľahlivú a flexibilnú koncepciu regulácie 
elektronických komunikačných sietí a 
služieb na rýchlo sa meniacich trhoch. 
Tieto pravidlá v súčasnosti implementujú 
vnútroštátne regulačné orgány a Orgán 
európskych regulátorov v oblasti 
elektronickej komunikácie (BEREC). 
Cieľom odporúčania o NGA prijatého v 
roku 2010 je pomôcť rozvoju jednotného 
trhu posilnením právnej istoty 
a podporovaním investícií, hospodárskej 
súťaže a inovácií na trhu so službami 
širokopásmového prístupu najmä pri 
prechode na prístupové siete novej 
generácie (NGA).

(7) Opatrenia v oblasti širokopásmových 
sietí budú v súlade s príslušnými 
politikami, právnymi predpismi a 
usmerneniami Únie. Patria k nim súbory 
pravidiel a usmernení týkajúcich sa 
telekomunikačného trhu a najmä regulačný 
rámec pre elektronickú komunikáciu 
prijatý v roku 2009, ktorý prináša súdržnú, 
spoľahlivú a flexibilnú koncepciu regulácie 
elektronických komunikačných sietí a 
služieb na rýchlo sa meniacich trhoch. 
Tieto pravidlá v súčasnosti implementujú 
vnútroštátne regulačné orgány a Orgán 
európskych regulátorov v oblasti 
elektronickej komunikácie (BEREC). 
Patria k nim tiež usmernenia 
Spoločenstva pre uplatňovanie pravidiel 
štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym 
zavádzaním širokopásmových sietí, ktoré 
poskytujú usmernenia o uplatňovaní 
verejného financovania širokopásmových 
projektov a stanovujú prísne kritériá 
uplatňovania štátneho financovania a 
oznamovania projektov, ktoré sa majú 
posudzovať podľa týchto usmernení.
Cieľom odporúčania o NGA prijatého v 
roku 2010 je pomôcť rozvoju jednotného 
trhu posilnením právnej istoty 
a podporovaním investícií, hospodárskej 
súťaže a inovácií na trhu so službami 
širokopásmového prístupu najmä pri 
prechode na prístupové siete novej 
generácie (NGA).

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) V rámci systému otvorených a 
konkurenčných trhov je intervencia Únie 
nevyhnutná v prípadoch, keď je potrebné 
prekonať zlyhanie trhu. Poskytnutím 
finančnej podpory a dodatočného 
finančného pákového efektu pre projekty z 
oblasti infraštruktúry môže Únia prispieť k 
vytvoreniu a rozvoju transeurópskych sietí 
v oblasti telekomunikácií, a vygenerovať
tak vyššie prínosy z hľadiska vplyvu na trh, 
administratívnej efektívnosti a využitia 
zdrojov.

(9) V rámci systému otvorených a 
konkurenčných trhov môže byť intervencia 
Únie nevyhnutná v prípadoch, keď je 
potrebné prekonať zjavné a pretrvávajúce 
zlyhanie trhu vrátane nedostatočnej miery 
investícií do nekomerčných projektov. 
Poskytnutím finančnej podpory a 
dodatočného finančného pákového efektu 
pre projekty z oblasti infraštruktúry, ktoré 
sú trhovo orientované, a preto podporujú 
investície postupne ako sa rozvíjajú, môže 
Únia prispieť k vytvoreniu a rozvoju 
transeurópskych sietí v oblasti 
telekomunikácií, a vygenerovať tak vyššie 
prínosy z hľadiska vplyvu na trh, 
administratívnej efektívnosti a využitia 
zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
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 

(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 súčinnosti a interakcie 
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týmito dvoma komponentmi digitálnych 
telekomunikačných sietí je potrebné 
opatrenie na úrovni Únie.

medzi týmito dvoma komponentmi 
digitálnych telekomunikačných sietí a na 
doplnenie činnosti rôznych iných 
programov a iniciatív Únie, akými sú 
štrukturálne fondy a Kohézny fond, a 
zároveň na zabránenie duplicite alebo 
prehliadnutiam a rastu byrokracie a 
administratívneho zaťaženia, je potrebné 
opatrenie na úrovni Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Rozvoj, zavedenie a dlhodobé 
poskytovanie interoperabilných 
cezhraničných služieb elektronickej 
verejnej správy zlepší fungovanie 
jednotného trhu. Uznáva sa, že verejná 
správa má poskytovať verejné online 
služby prispievajúce k zvýšeniu 
efektívnosti a účinnosti fungovania 
verejného a súkromného sektora. 

(15) Rozvoj, zavedenie a dlhodobé 
poskytovanie interoperabilných 
cezhraničných služieb elektronickej 
verejnej správy zlepší fungovanie 
jednotného trhu. Uznáva sa, že verejná 
správa má poskytovať verejné online 
služby prispievajúce k zvýšeniu 
efektívnosti a účinnosti fungovania 
verejného a súkromného sektora. Verejná 
podpora ďalšieho rozvoja týchto služieb 
povzbudí nielen jednotný trh, ale tiež 
digitálnu gramotnosť a dopyt po sieťach 
NGA, čo môže byť ďalším dôvodom na 
verejné a súkromné investície do 
projektov v oblasti infraštruktúry v 
niektorých regiónoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19a) Mali by sa stanoviť požiadavky na 
bezpečnosť, aby sa zaistila optimálna 
úroveň súkromia a ochrany osobných 
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údajov a aby sa zabránilo akémukoľvek 
nepovolenému sledovaniu osobných 
údajov a profilovaniu vrátane informácií 
o zdravotnom stave alebo zdravotných 
záznamoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) S cieľom zohľadniť vývoj v oblastiach 
informačných a komunikačných 
technológií by na Komisiu mala byť
delegovaná právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o 
zmeny a doplnenia prílohy k tomuto 
nariadeniu. Je mimoriadne dôležité, aby 
Komisia počas svojej prípravnej práce 
uskutočňovala náležité konzultácie aj na 
úrovni expertov. Cieľom tohto delegovania 
je reagovať na nový vývoj technológií a 
trhov, objavujúce sa politické priority 
alebo príležitosti na využitie synergií
medzi rôznymi infraštruktúrami vrátane 
tých, ktoré existujú v oblastiach dopravy a 
energetiky. Rozsah delegovania je 
obmedzený na úpravu opisu projektov 
spoločného záujmu, doplnenie projektu 
spoločného záujmu alebo vypustenie 
zastaraného projektu spoločného záujmu v 
súlade s vopred stanovenými, jasnými a 
transparentnými kritériami.

(21) S cieľom zohľadniť vývoj v oblastiach 
informačných a komunikačných 
technológií by na Komisiu mala byť
delegovaná právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o 
zmeny a doplnenia prílohy k tomuto 
nariadeniu. Je mimoriadne dôležité, aby 
Komisia počas svojej prípravnej práce 
uskutočňovala náležité konzultácie aj na 
úrovni expertov. Cieľom tohto delegovania 
je reagovať na nový vývoj technológií a 
trhov, objavujúce sa politické priority 
alebo príležitosti na využitie súčinnosti
medzi rôznymi infraštruktúrami vrátane 
tých, ktoré existujú v oblastiach dopravy a 
energetiky. Rozsah delegovania je 
obmedzený na úpravu opisu projektov 
spoločného záujmu, doplnenie projektu 
spoločného záujmu alebo vypustenie 
zastaraného projektu spoločného záujmu v 
súlade s vopred stanovenými, jasnými a 
transparentnými kritériami. Tieto činnosti 
by zmenou alebo zrušením projektov v 
krátkom čase nemali ohroziť právnu ani 
investičnú istotu na tomto trhu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Pri prístupe k širokopásmovým 
sieťam rozvíjajú udržateľnú úroveň
konkurencieschopnosti v menej 
obývaných a menej rozvinutých 
regiónoch, najmä vidieckych a 
predmestských oblastiach, ktoré sú 
obsluhované pomalými a stredne rýchlymi 
pripojeniami, a zaisťujú digitálnu 
integráciu občanov v týchto oblastiach.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Prispievajú k zlepšovaniu 
každodenného života pre občanov, podniky 
a verejnú správu prostredníctvom podpory 
prepojenia a interoperability 
vnútroštátnych telekomunikačných sietí, 
ako aj prístupu k takýmto sieťam.

(2) Prispievajú k zlepšovaniu 
každodenného života pre občanov, podniky 
a verejnú správu prostredníctvom podpory 
prepojenia a interoperability miestnych, 
vnútroštátnych a regionálnych 
telekomunikačných sietí, ako aj 
otvoreného a nediskriminačného prístupu 
k takýmto sieťam. Nato, aby sa dobudoval 
elektronický jednotný trh, sa v rámci 
programu Nástroja na prepojenie Európy 
zaistí úzka spolupráca a koordinácia 
činností s činnosťami v oblasti 
širokopásmových sietí na národnej a 
regionálnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 3
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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 v súlade so zásadou technologickej 
neutrality, ktoré zase uľahčia vývoj a 
zavádzanie transeurópskych digitálnych 
služieb, ako i potenciál 
konkurencieschopnosti európskeho 
priemyslu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Uľahčujú udržateľné zavádzanie 
infraštruktúr transeurópskych digitálnych 
služieb, ich interoperabilitu a koordináciu 
na európskej úrovni, ich prevádzku, údržbu 
a modernizáciu.

(4) Zaisťujú udržateľné zavádzanie 
infraštruktúr transeurópskych digitálnych 
služieb, ich interoperabilitu, súlad s 
medzinárodnými normami a normami EÚ
a koordináciu na európskej úrovni, ich 
prevádzku, údržbu a modernizáciu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. „Otvorený prístup“ znamená globálny 
prístup k širokopásmovej infraštruktúre 
za rovnakých a nediskriminačných 
podmienok pre všetkých operátorov v 
oblasti elektronickej komunikácie, ktorý 
im umožňuje neobmedzene súťažiť s 
operátorom vlastniacim alebo riadiacim 
infraštruktúru, čím sa posilňuje výber a 
hospodárska súťaž pre užívateľov, ktorí 
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by mali mať možnosť i) prístupu k 
obsahu a možnosť ii) používať aplikáciu, 
ktorú si zvolia v súlade s jasne 
špecifikovanými transparentnými 
obchodnými podmienkami, ktoré ponúka 
elektronický operátor poskytujúci široké 
pásmo. Cena za prístup je primeraná, aby 
sa umožnila adekvátna návratnosť
zaisťujúca investície do 
modernizovania/údržby a ekonomická 
životaschopnosť infraštruktúry, ako aj 
maximálne využívanie užívateľmi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) zavádzanie ultrarýchlych 
širokopásmových sietí zabezpečujúcich 
dátové prenosy rýchlosťou 100 Mb/s a 
vyššou;

a) zavádzanie ultrarýchlych 
širokopásmových sietí zabezpečujúcich 
dátové prenosy rýchlosťou 100 Mb/s a 
vyššou, zohľadňujúc dopyt po 
ultrarýchlom internete;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) zavádzanie širokopásmových sietí s 
cieľom spojiť ostrovné, vnútrozemské a 
okrajové regióny s centrálnymi regiónmi 
Únie a zabezpečiť v týchto regiónoch 
dostatočné rýchlosti dátového prenosu na 
umožnenie širokopásmového pripojenia s 
rýchlosťou 30 Mb/s a vyššou;

b) zavádzanie širokopásmových sietí s 
cieľom spojiť ostrovné, vnútrozemské a 
okrajové regióny s centrálnymi regiónmi 
Únie a zabezpečiť v týchto regiónoch 
dostatočné rýchlosti dátového prenosu na 
umožnenie širokopásmového pripojenia s 
rýchlosťou 30 Mb/s a vyššou, 
zohľadňujúc dopyt po ultrarýchlom 
internete a využívajúc všetky dostupné 
druhy technológií na základe 
technologickej neutrality, ktorá je pre 
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otvorený a dynamický internet kľúčová;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) opatrenia umožňujúce dosiahnuť
synergie a interoperabilitu medzi rôznymi 
projektmi spoločného záujmu v oblasti 
telekomunikácií, medzi projektmi 
spoločného záujmu týkajúcimi sa 
rozličných druhov infraštruktúr vrátane 
dopravných a energetických, medzi 
projektmi spoločného záujmu v oblasti 
telekomunikácií a projektmi 
podporovanými zo štrukturálnych fondov a 
Kohézneho fondu, ako aj relevantnými 
výskumnými infraštruktúrami.

d) opatrenia umožňujúce dosiahnuť
súčinnosť a interoperabilitu medzi rôznymi 
projektmi spoločného záujmu v oblasti 
telekomunikácií, komplementarita medzi 
projektmi spoločného záujmu týkajúcimi 
sa rozličných druhov infraštruktúr vrátane 
dopravných a energetických, medzi 
projektmi spoločného záujmu v oblasti 
telekomunikácií a projektmi 
podporovanými zo štrukturálnych fondov a 
Kohézneho fondu, a ďalšími iniciatívami, 
pričom sa zabraňuje duplicite a 
prehliadnutiam, ako aj relevantnými
výskumnými infraštruktúrami.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty a/alebo ďalšie subjekty 
zodpovedné za realizáciu projektov 
spoločného záujmu alebo prispievajúce k 
ich realizácii zabezpečia potrebné právne, 
administratívne, technické a finančné 
opatrenia v súlade so zodpovedajúcimi 
špecifikáciami tohto nariadenia.

3. Členské štáty a/alebo ďalšie subjekty 
vrátane miestnych a regionálnych 
orgánov zodpovedné za realizáciu 
projektov spoločného záujmu alebo 
prispievajúce k ich realizácii zabezpečia 
potrebné právne, administratívne, 
technické a finančné opatrenia v súlade so 
zodpovedajúcimi špecifikáciami tohto 
nariadenia a v súlade s usmerneniami 
Spoločenstva pre uplatňovanie pravidiel 
štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym 
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zavádzaním širokopásmových sietí.
Uskutočňovanie opatrení vychádza najmä 
z komplexného posúdenia projektu. Toto 
posúdenie projektu sa okrem iného týka 
trhových podmienok vrátane informácií o 
existujúcej infraštruktúre, regulačných 
povinností organizátora projektu, 
obchodných a marketingových stratégií.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Únia môže uľahčiť realizáciu projektov 
spoločného záujmu pomocou regulačných 
opatrení, ak je to vhodné, pomocou 
koordinácie, pomocou podporných 
opatrení a pomocou finančnej podpory na 
podnietenie ich zavedenia a využívania, 
ako aj verejných a súkromných investícií.

4. Únia môže uľahčiť realizáciu projektov 
spoločného záujmu pomocou regulačných 
opatrení, ak je to vhodné, pomocou 
koordinácie, pomocou podporných 
opatrení a pomocou finančnej podpory na 
podnietenie ich zavedenia a využívania, 
ako aj verejných a súkromných investícií a 
je v súlade s usmerneniami Spoločenstva 
pre uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci 
v súvislosti s rýchlym zavádzaním 
širokopásmových sietí.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 7 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) nového vývoja v oblasti technológií a 
na trhu alebo

a) nového vývoja v oblasti technológií a na 
trhu a inovácií alebo

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 7 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) objavujúcich sa politických priorít
alebo

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 8 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) preukazuje európsku pridanú hodnotu. c) preukazuje európsku pridanú hodnotu 
ako výsledok posúdenia uskutočniteľnosti 
a pomeru nákladov a prínosov; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisii pomáha skupina odborníkov 
zložená zo zástupcov členských štátov (za 
každý štát jedného), ktorej úlohou je 
monitorovať vykonávanie týchto 
usmernení, pomáhať pri plánovaní 
prostredníctvom vnútroštátnych stratégií 
pre zavedenie vysokorýchlostného 
internetu a mapovaní infraštruktúr a 
vymieňať si informácie. Skupina 
odborníkov môže zvažovať aj iné 
problémy týkajúce sa rozvoja 
transeurópskych telekomunikačných sietí.

2. Komisii pomáha skupina odborníkov 
zložená zo zástupcov členských štátov (za 
každý štát jedného), ktorej úlohou je 
monitorovať vykonávanie týchto 
usmernení, pomáhať pri plánovaní 
prostredníctvom vnútroštátnych stratégií 
pre zavedenie vysokorýchlostného 
internetu a mapovaní infraštruktúr a 
vymieňať si informácie. Skupina 
odborníkov môže zvažovať aj iné 
problémy týkajúce sa rozvoja 
transeurópskych telekomunikačných sietí.
Komisia náležite zohľadní stanovisko 
skupiny odborníkov. Ak sa Komisia 
rozhodne nevziať do úvahy stanovisko 
skupiny odborníkov, informuje Európsky 
parlament a svoju pozíciu odôvodní.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V týchto správach bude Komisia 
hodnotiť aj to, či rozsah projektov 
spoločného záujmu aj naďalej odráža 
politické priority, technologický vývoj 
alebo situáciu na príslušných trhoch. V 
prípade veľkých projektov budú tieto 
správy obsahovať analýzu vplyvu na 
životné prostredie zohľadňujúcu potreby 
adaptácie na zmenu klímy a jej 
zmierňovania a odolnosti voči 
katastrofám. Takéto preskúmanie sa môže 
vykonať aj inokedy, keď sa to uzná za 
vhodné.

4. V týchto správach bude Komisia 
hodnotiť aj to, či rozsah projektov 
spoločného záujmu aj naďalej odráža 
politické priority, technologický trhový a 
environmentálny vývoj alebo situáciu na 
príslušných trhoch. Takéto preskúmanie sa 
môže vykonať aj inokedy, keď sa to uzná 
za vhodné.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Príloha – úvodná časť – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zavedenie a zdokonalenie transeurópskych 
telekomunikačných sietí (širokopásmových 
sietí a infraštruktúr digitálnych služieb) 
prispeje k podpore hospodárskeho rastu, 
vytváraniu pracovných miest a dosiahnutiu 
dynamického jednotného digitálneho trhu. 
Predovšetkým ich zavedenie umožní 
rýchlejší prístup na internet, prinesie 
občanom vrátane detí a mladých ľudí, 
podnikom a verejnej správe zlepšenia 
každodenného života umožnené 
informačnými technológiami, zvýšenú 
interoperabilitu a uľahčí zosúladenie so 
všeobecne uznávanými normami alebo 

Zavedenie a zdokonalenie transeurópskych 
telekomunikačných sietí (širokopásmových 
sietí a infraštruktúr digitálnych služieb) 
prispeje k podpore hospodárskeho rastu, 
povzbudeniu nových investícií, vytváraniu 
pracovných miest a dosiahnutiu 
dynamického jednotného digitálneho trhu. 
Predovšetkým ich zavedenie umožní 
rýchlejší prístup na internet, prinesie 
občanom vrátane detí a mladých ľudí, 
podnikom a verejnej správe zlepšenia 
každodenného života umožnené 
informačnými technológiami, zvýšenú 
interoperabilitu a uľahčí zosúladenie so 
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konvergenciu s nimi. všeobecne uznávanými normami alebo 
konvergenciu s nimi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Príloha – časť 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do širokopásmovej infraštruktúry 
investovali prevažne investori zo 
súkromného sektora a očakáva sa, že tomu 
tak bude aj naďalej. Dosiahnutie cieľov 
digitálnej agendy si vyžiada investovanie 
do oblastí, v ktorých nie je jasný obchodný 
dôvod alebo v ktorých obchodný dôvod 
môže byť potrebné v časovom horizonte 
cieľov zlepšiť. Na základe 
pravdepodobnosti investícií možno 
charakterizovať tieto typy oblastí:

Do širokopásmovej infraštruktúry 
investovali prevažne investori zo 
súkromného sektora a očakáva sa, že tomu 
tak bude aj naďalej. Dosiahnutie cieľov 
digitálnej agendy si vyžiada investovanie 
do oblastí, v ktorých nie je jasný obchodný 
dôvod, v ktorých obchodný dôvod môže 
byť potrebné v časovom horizonte cieľov 
zlepšiť alebo v ktorých existuje zlyhanie 
trhu. Na základe pravdepodobnosti 
investícií možno charakterizovať tieto typy 
oblastí:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Príloha – časť 2 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Husto zaľudnené oblasti/mestské oblasti –
s výnimkou niektorých nízkopríjmových 
regiónov – sú typicky dobre obslúžené 
stredne rýchlymi až rýchlymi 
pripojeniami, v rámci ktorých často 
existuje konkurenčná ponuka káblových a 
telekomunikačných operátorov. V 
dôsledku tejto pomerne uspokojivej 
situácie na trhu však trhové podnety na 
investovanie do vysokorýchlostných sietí, 
ako sú optické siete až do domu, zostávajú 
obmedzené. A tak je možné si predstaviť

vypúšťa sa
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finančnú podporu investíciám aj v 
mestských oblastiach s hustým osídlením, 
ktoré nepriťahujú dostatočne investorov 
napriek sociálnym prínosom, ktoré by sa 
vytvárali, za predpokladu, že sa poskytne v 
úplnom súlade s článkami 101, 102 a 106 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako 
aj, ak je to relevantné, s usmerneniami 
Spoločenstva pre uplatňovanie pravidiel 
štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym 
zavádzaním širokopásmových sietí.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Príloha – časť 2 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V menej rozvinutých regiónoch by sa 
podpora zavádzania širokopásmových sietí 
mala poskytovať v prvom rade 
prostredníctvom nástrojov štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu. Granty a/alebo 
finančné nástroje z nástroja Spájame 
Európu môžu dopĺňať takúto podporu, ak 
je to potrebné na dosiahnutie cieľov tohto 
nariadenia. Dosiahnutie synergií medzi 
akciami CEF v týchto regiónoch a 
podporou zo štrukturálnych fondov a 
Kohézneho fondu je možné posilniť
využitím vhodného koordinačného 
mechanizmu.

V menej rozvinutých regiónoch sa podpora 
zavádzania širokopásmových sietí môže
poskytovať v prvom rade prostredníctvom 
nástrojov štrukturálnych fondov a 
Kohézneho fondu. Granty a/alebo finančné 
nástroje z Nástroja na prepojenie Európy, 
ak ich pridanú hodnotu a 
uskutočniteľnosť posúdili pilotné fázy a 
nezávislé hodnotenia, dopĺňajú takúto 
podporu a znižujú projektové náklady tým, 
že kryjú časť investorovho úverového 
rizika, ak je to potrebné na dosiahnutie 
cieľov tohto nariadenia. Komisia napriek 
tomu koordinuje prideľovanie finančných 
prostriedkov, čím sa predchádza 
akejkoľvek duplicite alebo 
prehliadnutiam. Dosiahnutie synergií 
medzi akciami CEF v týchto regiónoch a 
podporou zo štrukturálnych fondov a 
Kohézneho fondu je možné posilniť
využitím vhodného koordinačného 
mechanizmu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Príloha – časť 2 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Akcie prispievajúce k projektu spoločného 
záujmu v oblasti širokopásmových sietí 
musia tvoriť vyvážené portfólio zahŕňajúce 
akcie prispievajúce k cieľom Digitálnej 
agendy, tak rýchlosť 30 Mb/s, ako aj 
rýchlosť 100 Mb/s, a musia pokrývať
predovšetkým predmestské a vidiecke 
oblasti, ako aj oblasti v celej Európskej 
únii.

Akcie prispievajúce k projektu spoločného 
záujmu v oblasti širokopásmových sietí 
musia tvoriť vyvážené portfólio zahŕňajúce 
verejné a súkromné akcie prispievajúce k 
cieľom Digitálnej agendy, tak rýchlosť 30 
Mb/s, ako aj rýchlosť 100 Mb/s, a musia 
pokrývať predovšetkým predmestské a 
vidiecke oblasti, ako aj slabo a stredne 
zaľudnené oblasti v celej Európskej únii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Príloha – časť 2 – odsek 10 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) podporovať investície do 
širokopásmových sietí schopných splniť
cieľ Digitálnej agendy 2020 – univerzálne 
pokrytie rýchlosťou 30 Mb/s alebo

a) podporovať investície do 
širokopásmových sietí schopných splniť
cieľ Digitálnej agendy 2020 – univerzálne 
pokrytie rýchlosťou 30 Mb/s a viac alebo

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Príloha – časť 2 – odsek 10 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) podporovať investície do 
širokopásmových sietí schopných splniť
cieľ Digitálnej agendy 2020 a dosiahnuť, 
aby aspoň 50 % domácností malo zmluvu 
na pripojenie s rýchlosťou nad 100 Mb/s;

b) podporovať investície do 
širokopásmových sietí schopných splniť
cieľ Digitálnej agendy 2020 a dosiahnuť, 
aby aspoň 50 % domácností malo zmluvu 
na pripojenie s rýchlosťou 100 Mb/s a 
viac;
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Príloha – časť 2 – odsek 10 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) byť v súlade s uplatniteľnými právnymi 
predpismi, najmä z oblasti hospodárskej
súťaže

c) byť v súlade s uplatniteľnými právnymi 
predpismi, najmä z oblasti hospodárskej 
súťaže a s pravidlami štátnej pomoci

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Príloha – časť 2 – odsek 14 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) Komunálne podniky (napr. vodárne, 
kanalizácie, dodávatelia energie a 
dopravcovia), od ktorých sa očakáva, že 
budú investovať do pasívnych 
širokopásmových sietí, či už samostatne, 
alebo v rámci partnerstiev s operátormi.

b) Komunálne podniky (napr. vodárne, 
kanalizácie, dodávatelia energie a 
dopravcovia), od ktorých sa očakáva, že 
budú investovať do pasívnych 
širokopásmových sietí, či už samostatne, 
alebo v rámci partnerstiev s ďalšími 
verejnými a súkromnými operátormi.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Príloha – časť 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Implementácia infraštruktúr digitálnych 
služieb prispeje k realizovaniu jednotného 
digitálneho trhu tým, že odstráni existujúce 
prekážky, pokiaľ ide o zavádzanie služieb. 
Toto sa dosiahne vytvorením a/alebo 
zlepšením platforiem infraštruktúry 

Implementácia infraštruktúr digitálnych 
služieb prispeje k realizovaniu jednotného 
digitálneho trhu tým, že odstráni existujúce 
prekážky, pokiaľ ide o zavádzanie služieb. 
Toto sa dosiahne vytvorením a/alebo 
zlepšením platforiem infraštruktúry 
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interoperabilných digitálnych služieb 
doplnených najdôležitejšími základnými 
infraštruktúrami digitálnych služieb. 
Vychádzať sa bude z dvojvrstvovej 
koncepcie:

interoperabilných a medzinárodne 
kompatibilných digitálnych služieb 
doplnených najdôležitejšími základnými 
infraštruktúrami digitálnych služieb. 
Vychádzať sa bude z dvojvrstvovej 
koncepcie:

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

V rámci nového viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 Európska komisia 
navrhla nový nástroj na podporu európskych integrovaných štruktúr v odvetviach dopravy, 
energie a telekomunikácií – Nástroj na prepojenie Európy (CEF).

Tento návrh by uvoľnil 50 miliárd EUR na infraštruktúru sietí s cieľom zlepšiť spojenia v 
Európskej únii a spustil by multiplikačný efekt mobilizovaním verejného a súkromného 
kapitálu, ktorý si vyžadujú investičné potreby odhadované na 1 000 miliárd EUR.

Samotné verejné rozpočty na národnej a miestnej úrovni nebudú schopné financovať projekty, 
Komisia preto navrhuje nový rozpočtový nástroj s cieľom pritiahnuť ďalšie verejné a 
súkromné financovanie a znížiť riziká súkromných investorov.

Využitie štrukturálnych fondov a Programu pre konkurencieschopnosť a inovácie v prípade 
infraštruktúr digitálnych služieb a len pre pilotné projekty nestačí na zaistenie významného 
rozvoja digitálnych služieb, najmä vo vidieckych oblastiach Európskej únie. Okrem toho 
ťažká hospodárska situácia, v ktorej sa nachádza EÚ a najmä niektoré krajiny, ohrozuje 
investície do novej infraštruktúry a rozvoj elektronického jednotného trhu.

CEF nahrádza existujúce právne základy (TEN-T/TEN-E a eTEN) jediným nariadením 
týkajúcim sa financovania, ktorého cieľom je zabezpečiť maximálnu úroveň integrácie a 
synergie s ďalšími politikami a nariadeniami EÚ.

CEF plánuje takmer 9,2 miliardy EUR na podporu investícií do rýchlych a veľmi rýchlych 
širokopásmových sietí a celoeurópskych digitálnych služieb. Hlavným cieľom návrhu je 
dosiahnuť ciele Digitálnej agendy pre Európu do roku 2020, pokiaľ ide o širokopásmový 
prístup pre všetkých, ktorého rýchlosť je minimálne 30 megabitov za sekundu (Mbps), pričom 
minimálne 50 % domácností by malo predplatený prístup s rýchlosťou nad 100 Mbps.

Minimálne 7 miliárd z navrhovaných 9,2 miliardy EUR by bolo uvoľnených na investície do 
vysokorýchlostnej širokopásmovej infraštruktúry. Zvyšná časť by sa poskytla predovšetkým 
formou grantov projektom, ktoré pomáhajú, aby hlavné verejné a zosieťované služby boli 
online. Tieto projekty zahŕňajú cezhraničné služby verejného záujmu (služby v oblasti 
elektronického zdravotníctva, elektronickej totožnosti a elektronickej justície atď.) a mali by 
zabezpečiť občanom, orgánom verejnej správy a priemyslovým odvetviam EÚ rýchly prístup 
k digitálnym platformám, širokopásmovým infraštruktúram a telekomunikačným sieťam.

Širokopásmový internet a cezhraničné digitálne služby sú digitálne infraštruktúry budúcnosti 
a podľa mnohých štúdií budú mať významný vplyv na produktivitu práce a na HDP na 
obyvateľa. Bolo vyčíslené, že nárast rozšírenia širokopásmového pripojenia o desať percent v 
ktoromkoľvek roku súvisí s 1,5 % zvýšením produktivity práce počas nasledujúcich piatich 
rokov.
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Európska komisia sa na základe opatrných odhadov domnieva, že CEF by mohol povzbudiť
finančné investície vo výške viac ako 50 miliárd EUR a až do 100 miliárd EUR, pokiaľ ide o 
vysokorýchlostnú širokopásmovú infraštruktúru.

Zámerom tohto návrhu nariadenia je stanoviť súbory usmernení pre transeurópske 
telekomunikačné siete s cieľom odstrániť prekážky, ktoré bránia dobudovaniu elektronického 
jednotného trhu, a odstrániť digitálnu priepasť rozdeľujúcu regióny EÚ pomocou podpory 
súkromných investícií v tých oblastiach, ktoré sú v súčasnosti obsluhované nízkorýchlostnými 
spojeniami alebo nie sú obsluhované vôbec.

1. Všeobecné pripomienky

Spravodajca vo všeobecnosti súhlasí s návrhom Komisie. CEF v oblasti infraštruktúry pre 
širokopásmové a digitálne služby môže byť chápaný ako jeden z možných doplňujúcich 
mechanizmov, ktoré môžu povzbudiť potrebné investície zo súkromného a verejného sektora 
v týchto oblastiach. Je možné, že niektoré z týchto investícií – najmä pokiaľ ide o investície 
do nekomerčných projektov alebo projektov s nízkou mierou ziskovosti – sa bez navrhovanej 
podpory neuskutočnia.

Spravodajca je presvedčený, že toto nariadenie by spolu s nariadením o CEF malo 
predovšetkým vytvárať podnikateľsky priaznivé prostredie na rozvoj infraštruktúry v oblasti 
telekomunikácií. Toto by sa malo vykonať hlavne prostredníctvom finančných nástrojov, 
akými sú záruky atď. Granty by sa mali využívať len vo výnimočných prípadoch.

Spravodajca sa preto domnieva, že je potrebné, aby členské štáty naďalej povzbudzovali 
rozvoj trhu s infraštruktúrou v oblasti telekomunikácií odstránením prekážok, ktoré bránia 
rýchlejšiemu napredovaniu a podporou hospodárskej súťaže na tomto trhu. Vzhľadom na 
úzke spojenie odvetvia IKT s trhom a vzhľadom na rýchle zmeny, pokiaľ ide o smer jeho 
vývoja, sa na ďalší rozvoj tohto odvetvia neodporúčajú ústredne plánované a riadené projekty.

V prostredí plne založenom na trhových zásadách by toto nariadenie nemalo zasahovať
netrhovými opatreniami a vplyvmi, ale by malo zodpovedným spôsobom zmierňovať
nedostatky v digitálnom hospodárstve. Hlavný nedostatok súvisí s digitálnou priepasťou 
medzi vidieckymi a mestskými oblasťami, pokiaľ ide o možnosti pripojenia sa k rýchlemu 
internetu a využitie s tým spojených digitálnych služieb. Zmenšenie tejto priepasti je jednou z 
kľúčových priorít spravodajcu. Je jednou z oblastí, v ktorých môžu verejné peniaze účinne 
podporiť rozvoj tohto trhu.
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2. Konkrétne pripomienky

Navrhovaný nástroj by sa mal predovšetkým zamerať na oblasti infraštruktúry, v ktorých 
existujú slabé miesta, ktoré je možné zmierniť alebo odstrániť a ktoré nie je možné vyriešiť
pomocou iných nástrojov alebo vďaka čisto komerčnému subjektu. Spravodajca by rád 
zdôraznil, že finančná podpora z tohto nástroja by nemala spôsobiť narušenie hospodárskej 
súťaže. Znamená to, že pokiaľ ide o širokopásmovú infraštruktúru, finančná podpora by sa 
mala zamerať predovšetkým na slabo a stredne zaľudnené oblasti, v ktorých súkromní 
investori nie sú ochotní investovať z dôvodu nízkej návratnosti svojich investícií. Nástroj by 
preto mal zaistiť, aby finančná podpora EÚ stabilizovala a rozvinula hospodársku súťaž pri 
prístupe k širokopásmovým sieťam v menej zaľudnených a menej rozvinutých regiónoch.
Návrh, aby sa finančné prostriedky z CEF využívali aj na projekty v mestských oblastiach, sa 
nezdá byť vhodný; keďže väčšina týchto projektov je komerčne životaschopných, mali by sa 
prenechať výlučne súkromným investorom.

S touto otázkou úzko súvisí aj poznámka Európskej komisie, že zavedenie širokopásmových 
sietí v menej rozvinutých regiónoch by sa malo poskytovať v prvom rade prostredníctvom 
nástrojov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Spravodajca sa domnieva, že menej 
rozvinutým regiónom by sa nemalo brániť v tom, aby využívali finančné prostriedky CEF na 
podobné účely, a že medzi rôznymi programami EÚ by sa mala vytvoriť súčinnosť. Pokiaľ
ide o efektívne využívanie finančných prostriedkov, je dôležité, aby nástroj CEF pre 
telekomunikačné siete zabezpečil komplementaritu s odvetviami energie a dopravy.

Ďalšia významná stránka investícií do širokopásmovej infraštruktúry je spojená s myšlienkou 
technologickej neutrality. V prípade rôznych technológií s podobnými službami 
umožňujúcimi rovnaké rýchlosti by sa k týmto technológiám malo pristupovať rovnako.
Spravodajca preto víta návrh nariadenia, ktorý na dosiahnutie cieľov Digitálnej agendy 
nenavrhuje žiadne konkrétne technologicky správne riešenie, ale rôznorodú zmes technológií.

Širokopásmové infraštruktúry sú v tomto nariadení vymedzené ako drôtové a bezdrôtové siete 
(vrátane satelitných). Hlavné pripojenie k internetu je pevné, počet mobilných užívateľov 
však rýchlo rastie, rovnako ako prenos údajov. Tieto tendencie by sa mali zohľadniť v 
portfóliu projektov spoločného záujmu a uprednostňovať by sa malo zavedenie otvorenej 
rýchlej a ultrarýchlej širokopásmovej siete.
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Pokiaľ ide o právomoci Komisie v súvislosti s týmto nariadením, spravodajca by sa rád vyhol 
akémukoľvek neodôvodnenému zvýšeniu právomocí Komisie. V tejto súvislosti ide 
predovšetkým o delegované akty. Komisia má na základe tohto návrhu široké právomoci 
upravovať, rušiť a dopĺňať nové projekty spoločného záujmu, ktoré sú pre toto nariadenie 
podstatné. Z tohto dôvodu je nutné, aby sa zaistil osobitný kontrolný mechanizmus, ktorý 
bude kontrolovať kroky Komisie.

IKT sú dynamické a rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie; na jednej strane je preto nutné, aby bolo 
nariadenie pružné a aby zohľadňovalo zmeny vo vývoji; na druhej strane by nariadenie 
zmenou alebo zrušením projektov v krátkom čase nemalo ohroziť právnu ani investičnú istotu 
na tomto trhu.

Spravodajca sa tiež domnieva, že rovnaký problém sa týka otázky hodnotenia a fungovania 
skupiny odborníkov.


