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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropska 
telekomunikacijska omrežja in razveljavitvi Odločbe št. 1336/97/ES
(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0657),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 172 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0373/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ... 20121,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ... 20122,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenj Odbora za 
notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za okolje, 
javno zdravje in varnost hrane ter Odbora za regionalni razvoj(A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Telekomunikacijska omrežja in storitve 
predstavljajo vedno bolj internetno podprto 
infrastrukturo, v kateri so širokopasovna 
omrežja in digitalne storitve med seboj 
tesno povezani. Internet postaja 
prevladujoča platforma za komunikacijo, 

(1) Telekomunikacijska omrežja in storitve 
predstavljajo vedno bolj internetno podprto 
infrastrukturo, v kateri so širokopasovna 
omrežja in digitalne storitve med seboj 
tesno povezani. Internet postaja 
prevladujoča platforma za komunikacijo, 

                                               
1 UL C 0, 0.0.0000, str. 0.
2 UL C 0, 0.0.0000, str. 0.
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storitve in poslovanje. Zato vseevropska 
razpoložljivost hitrega dostopa do interneta 
in digitalnih storitev v javnem interesu 
bistveno prispeva h gospodarski rasti in 
enotnemu trgu.

storitve in poslovanje. Zato vseevropska 
razpoložljivost hitrega dostopa do interneta 
in digitalnih storitev v javnem interesu 
bistveno prispeva h gospodarski rasti, 
konkurenčnosti in enotnemu trgu.

Or. en

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Evropski svet je na zasedanju 
17. junija 2010 odobril digitalno agendo za 
Evropo in vse institucije pozval, naj si 
prizadevajo za njeno celovito izvajanje. V 
njej je začrtal pot za doseganje čim večjega 
socialnega in gospodarskega potenciala 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, zlasti z vzpostavitvijo 
visokohitrostnih širokopasovnih omrežij, 
da bi imeli do leta 2020 vsi Evropejci 
dostop do interneta s hitrostjo nad 30 Mbps 
in da bi bilo najmanj 50 % evropskih 
gospodinjstev naročenih na internetno 
povezavo s hitrostjo nad 100 Mbps. 
Digitalna agenda naj bi zagotovila stabilen 
pravni okvir, ki bi spodbujal naložbe v 
odprto in konkurenčno infrastrukturo za 
visokohitrostni dostop do interneta in v s 
tem povezane storitve; pravi enotni trg 
spletnih vsebin in storitev, dejavna podpora 
digitalizacije bogate evropske kulturne 
dediščine ter spodbujanje dostopa do 
interneta in njegove uporabe pri vseh 
evropskih državljanih, zlasti s podpiranjem 
digitalnega opismenjevanja in dostopnosti 
digitalnih vsebin. Države članice morajo 
izvajati operativne nacionalne načrte za 
visokohitrostni dostop do interneta, da bi 
usmerile javno financiranje v področja, ki 
niso zadostno financirana z zasebnimi 
naložbami v internetno infrastrukturo, ter 
spodbujati vzpostavitev in uporabo 

(3) Evropski svet je na zasedanju 
17. junija 2010 odobril digitalno agendo za 
Evropo in vse institucije pozval, naj si 
prizadevajo za njeno celovito izvajanje. V 
njej je začrtal pot za doseganje čim večjega 
socialnega in gospodarskega potenciala 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, zlasti z vzpostavitvijo 
visokohitrostnih širokopasovnih omrežij, 
da bi imeli do leta 2020 vsi Evropejci 
dostop do interneta s hitrostjo nad 
30 Mbps, ki ga zagotavljajo različne 
tehnologije, in da bi bilo najmanj 50 % 
evropskih gospodinjstev naročenih na 
internetno povezavo s hitrostjo nad 
100 Mbps. Digitalna agenda naj bi 
zagotovila stabilen pravni okvir, ki bi 
spodbujal naložbe v odprto in konkurenčno 
infrastrukturo za visokohitrostni dostop do 
interneta in v s tem povezane storitve; 
pravi enotni trg spletnih vsebin in storitev, 
dejavna podpora digitalizacije bogate 
evropske kulturne dediščine ter 
spodbujanje dostopa do interneta in 
njegove uporabe pri vseh evropskih 
državljanih, zlasti s podpiranjem 
digitalnega opismenjevanja in dostopnosti 
digitalnih vsebin. Države članice morajo 
izvajati operativne nacionalne načrte za 
visokohitrostni dostop do interneta, da bi 
usmerile javno financiranje v manj razvita, 
podeželska in primestna področja, ki niso 
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sodobnih dostopnih spletnih storitev. zadostno financirana z zasebnimi 
naložbami v internetno infrastrukturo, ter 
spodbujati vzpostavitev in uporabo 
sodobnih dostopnih spletnih storitev, s 
čimer bi omogočila evropskim 
državljanom in podjetjem popoln 
izkoristek potenciala odprtega dostopa do 
širokopasovnih omrežij.

Or.{EN}en

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Po Sklepu št. 243/2012/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14 
marca 2012 o vzpostavitvi večletnega 
programa politike radijskega spektra1 bi 
moral biti frekvenčni pas 800 MHz 
dostopen za brezžične širokopasovne 
storitve do 1. januarja 2013.
_____________
1 UL L 81, 21.3.2012, str. 7.

Or. en

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Komisija v sporočilu Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij – Evropske širokopasovne povezave:
naložbe v rast, ki jo poganja digitizacija 
ugotavlja, da so zaradi odločilne vloge, ki 
jo ima internet, koristi za družbo kot celoto 
precej večje kot zasebne spodbude za 
naložbe v hitrejša omrežja. Zato je na tem 
področju potrebna javna podpora, vendar 

(4) Komisija v sporočilu Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij – Evropske širokopasovne povezave:
naložbe v rast, ki jo poganja digitizacija 
ugotavlja, da so zaradi odločilne vloge, ki 
jo ima internet, koristi za družbo kot celoto 
precej večje kot zasebne spodbude za 
naložbe v hitrejša omrežja. Javna podpora 
naložbam v hitrejša omrežja utegne biti 
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ne sme neustrezno izkrivljati konkurence. potrebna, morala pa bi biti skrbno 
usmerjena v področja, kjer ni komercialne 
pobude za naložbe, ki so pogosta v 
podeželskih in oddaljenih regijah. Zato je 
na teh področjih potrebna javna podpora, 
vendar ne sme neustrezno izkrivljati 
konkurence, izrivati zasebnih naložb in 
ustvarjati ovir zanje.

Or. en

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Komisija v sporočilu Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij – Proračun za strategijo Evropa 2020 
podpira uvedbo instrumenta za 
povezovanje Evrope v okviru večletnega 
finančnega okvira, da se vzpostavi 
potrebna infrastruktura na področju 
prometa, energije ter informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij. Sinergija med 
temi sektorji ter z drugimi investicijskimi 
programi Unije je bistvena, saj se 
pojavljajo podobni izzivi, ki zahtevajo 
rešitve, ki sproščajo rast, preprečujejo 
razdrobljenost, krepijo kohezijo, dajejo 
prednost uporabi inovativnih finančnih 
instrumentov ter odpravljajo 
pomanjkljivosti na trgu in ozka grla, ki 
ovirajo dokončno vzpostavitev enotnega 
trga.

(5) Komisija v sporočilu Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij – Proračun za strategijo Evropa 2020 
podpira uvedbo instrumenta za 
povezovanje Evrope v okviru večletnega 
finančnega okvira, da se vzpostavi 
potrebna infrastruktura na področju 
prometa, energije ter informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij. Sinergija med 
temi sektorji ter z drugimi investicijskimi 
programi Unije je bistvena, saj se 
pojavljajo podobni izzivi, ki zahtevajo 
rešitve, ki sproščajo rast, preprečujejo 
razdrobljenost, krepijo kohezijo, dajejo 
prednost uporabi inovativnih finančnih 
instrumentov, če je njihova dodana 
vrednost in izvedljivost ocenjena v pilotni 
fazi ter z neodvisnimi ocenami, ter 
odpravljajo pomanjkljivosti na trgu in ozka 
grla, ki ovirajo dokončno vzpostavitev 
enotnega trga.

Or. en
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Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ukrepi na področju širokopasovnih 
omrežij bodo v skladu z ustreznimi 
politikami, predpisi in smernicami Unije.
Mednje spadajo tudi pravila in smernice za 
telekomunikacijske trge ter zlasti 
regulativni okvir za elektronske 
komunikacije iz leta 2009, ki uvaja jasen, 
zanesljiv in prožen pristop za urejanje 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev na hitro rastočih trgih. Ta pravila 
izvajajo nacionalni regulativni organi in 
Organ evropskih regulatorjev za 
elektronske komunikacije (BEREC).
Priporočilo o omrežjih NGA, ki je bilo 
sprejeto leta 2010, naj bi izboljšalo pravno 
varnost ter spodbudilo vlaganja, 
konkurenco in inovacije na trgu 
širokopasovnih storitev, zlasti pri prehodu 
na dostopovna omrežja naslednje 
generacije (omrežja NGA), ter tako 
pospešilo razvoj enotnega trga.

(7) Ukrepi na področju širokopasovnih 
omrežij bodo v skladu z ustreznimi 
politikami, predpisi in smernicami Unije.
Mednje spadajo tudi pravila in smernice za 
telekomunikacijske trge ter zlasti 
regulativni okvir za elektronske 
komunikacije iz leta 2009, ki uvaja jasen, 
zanesljiv in prožen pristop za urejanje 
elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev na hitro rastočih trgih. Ta pravila 
izvajajo nacionalni regulativni organi in 
Organ evropskih regulatorjev za 
elektronske komunikacije (BEREC). V to 
so vključene tudi „Smernice Skupnosti o 
uporabi pravil o državni pomoči v zvezi s 
hitro vzpostavitvijo širokopasovnih 
omrežij“, ki zagotavljajo vodilo za 
uporabo javnega financiranja 
širokopasovnih projektov in določajo 
stroga merila za uporabo državnih 
sredstev ter za obveščanje o projektih, ki 
se ocenijo po teh smernicah. Priporočilo o 
omrežjih NGA, ki je bilo sprejeto 
leta 2010, naj bi izboljšalo pravno varnost 
ter spodbudilo vlaganja, konkurenco in 
inovacije na trgu širokopasovnih storitev, 
zlasti pri prehodu na dostopovna omrežja 
naslednje generacije (omrežja NGA), ter 
tako pospešilo razvoj enotnega trga.

Or. en

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) V okviru sistema odprtih in 
konkurenčnih trgov je posredovanje Unije 
potrebno tam, kjer je treba odpraviti 
pomanjkljivosti trga. Z zagotavljanjem 

(9) V okviru sistema odprtih in 
konkurenčnih trgov bi utegnilo biti
posredovanje Unije potrebno tam, kjer je 
treba odpraviti dokazane in stalne
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finančne podpore in dodatnim 
financiranjem infrastrukturnih projektov 
lahko Unija prispeva k vzpostavitvi in 
razvoju vseevropskih omrežij na področju 
telekomunikacij, kar bo zagotovilo večje 
koristi v smislu vpliva na tržišče, upravne 
učinkovitosti in uporabe virov.

pomanjkljivosti trga, vključno z 
nezadostnimi naložbami v nekomercialne 
projekte. Z zagotavljanjem finančne 
podpore in dodatnim financiranjem 
infrastrukturnih projektov, ki so tržno 
pogojeni in zato podpirajo pobude pri 
njihovi rasti in razvoju, lahko Unija 
prispeva k vzpostavitvi in razvoju 
vseevropskih omrežij na področju 
telekomunikacij, kar bo zagotovilo večje 
koristi v smislu vpliva na tržišče, upravne 
učinkovitosti in uporabe virov.

Or. en

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(10) Večje širokopasovne hitrosti prinašajo 
velike gospodarske in socialne koristi, ki 
jih vlagatelji ne morejo izkoristiti ali 
denarno zajeti. Hitre in ultrahitre 
širokopasovne povezave predstavljajo 
ključno infrastrukturo za razvoj in uvedbo 
digitalnih storitev, ki so odvisne od 
razpoložljivosti, hitrosti, zanesljivosti in 
odpornosti fizičnih omrežij. Vzpostavitev 
in uporaba hitrejših omrežij odpirata poti 
inovativnim storitvam, ki zahtevajo višje 
hitrosti. Potrebni so ukrepi na ravni Unije, 
da se dosežeta čim večja sinergija in 
medsebojna povezanost med tema dvema 
sestavnima deloma digitalnih 
telekomunikacijskih omrežij ter dopolnijo 
ukrepi različnih drugih programov in 
pobud Unije, kot so strukturni in 
kohezijski skladi, hkrati pa preprečijo 
podvajanje in pomote ter čezmerno 
povečanje birokratskih postopkov in 
upravnega bremena.

Or. en
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Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Razvoj, vzpostavitev in dolgoročno 
zagotavljanje interoperabilnih storitev e-
uprave krepijo delovanje enotnega trga. 
Uprave zagotavljajo javne spletne storitve, 
ki krepijo učinkovitost in zmogljivost 
javnega in zasebnega sektorja. 

(15) Razvoj, vzpostavitev in dolgoročno 
zagotavljanje interoperabilnih storitev e-
uprave krepijo delovanje enotnega trga. 
Uprave zagotavljajo javne spletne storitve, 
ki krepijo učinkovitost in zmogljivost 
javnega in zasebnega sektorja. Javna 
podpora nadaljnjega razvoja teh storitev 
ne bo samo okrepila enotnega trga, 
temveč bo tudi spodbudila e–znanja in 
povpraševanje po omrežjih naslednje 
generacije (omrežja NGA) in s tem na 
nekaterih področjih še bolj utemeljijo tako 
javne kot zasebne naložbe v 
infrastrukturne projekte.

Or. en

Predlog spremembe 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Če želimo zagotoviti optimalne ravni 
zasebnosti in varstva osebnih podatkov ter 
preprečiti kakršno koli nepooblaščeno 
sledenje osebnim podatkom in izdelovanju 
profilov, vključno z zdravstvenim stanjem 
in zdravstveno kartoteko.

Or. en

Predlog spremembe 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da bi upoštevali razvoj na področju 
informacijskih in komunikacijskih 

(21) Da bi upoštevali razvoj na področju 
informacijskih in komunikacijskih 
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tehnologij, je treba Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, s 
katerimi bo spremenila prilogo k tej uredbi. 
Zlasti je pomembno, da Komisija med 
pripravami opravi ustrezna posvetovanja, 
med drugim tudi na strokovni ravni. S to 
pooblastitvijo naj bi se upoštevali nov 
tehnološki razvoj in razvoj na trgu, nove 
prednostne naloge politik ali priložnosti za 
izkoriščanje sinergij med različnimi 
infrastrukturami, med drugim tudi 
infrastrukturami na področju prometa in 
energije. Pooblastilo je omejeno na 
spreminjanje opisa projektov skupnega 
interesa, dodajanje projektov skupnega 
interesa ali črtanje zastarelih projektov 
skupnega interesa v skladu s predhodno 
določenimi, jasnimi in preglednimi merili.

tehnologij, je treba Komisijo pooblastiti za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, s 
katerimi bo spremenila prilogo k tej uredbi. 
Zlasti je pomembno, da Komisija med 
pripravami opravi ustrezna posvetovanja, 
med drugim tudi na strokovni ravni. S to 
pooblastitvijo naj bi se upoštevali nov 
tehnološki razvoj in razvoj na trgu, nove 
prednostne naloge politik ali priložnosti za 
izkoriščanje sinergij med različnimi 
infrastrukturami, med drugim tudi 
infrastrukturami na področju prometa in 
energije. Pooblastilo je omejeno na 
spreminjanje opisa projektov skupnega 
interesa, dodajanje projektov skupnega 
interesa ali črtanje zastarelih projektov 
skupnega interesa v skladu s predhodno 
določenimi, jasnimi in preglednimi merili.
Ti ukrepi ne bi smeli ogrožati pravne ali 
naložbene varnosti na tem trgu tako, da 
kratkoročno spreminjajo in umikajo 
projekte.

Or. en

Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Člen 2 – točka (1a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) razvijajo trajnostno raven 
konkurenčnosti v manj poseljenih in 
razvitih regijah, na pretežno podeželskih 
in primestnih področjih, ki so povezana s 
povezavami nizke ali srednje hitrosti, pri 
dostopanju do širokopasovnih omrežij ter 
zagotovijo e-vključenost državljanov, ki 
živijo na teh področjih.

Or. en



PR\898508SL.doc 13/27 PE487.697v01-00

SL

Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Člen 2 – točka (2)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) izboljšujejo vsakdanje življenje 
državljanov, podjetij in uprav tako, da 
spodbujajo medsebojno povezanost in 
interoperabilnost nacionalnih 
telekomunikacijskih omrežij ter dostop do 
takih omrežij;

(2) izboljšujejo vsakdanje življenje 
državljanov, podjetij in uprav tako, da 
spodbujajo medsebojno povezanost in 
interoperabilnost lokalnih, nacionalnih in 
regionalnih telekomunikacijskih omrežij 
ter odprt in nediskriminatoren dostop do 
takih omrežij; Da bi dopolnili digitalni 
enotni trg, se zagotovi tesno sodelovanje 
in usklajevanje dejavnosti iz programa 
instrumenta za povezovanje Evrope z 
nacionalnimi in regionalnimi ukrepi na 
področju širokopasovnih povezav.

Or. en

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Člen 2 – točka (3)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(3) spodbujajo vseevropsko postavitev 
hitrih in ultrahitrih širokopasovnih omrežij
v skladu z načelom tehnološke 
nevtralnosti, ki v zameno olajšujejo razvoj 
in vzpostavitev vseevropskih digitalnih 
storitev, pa tudi konkurenčnega 
potenciala evropske industrije;

Or. en

Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Člen 2 – točka (4)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) olajšujejo trajnostno postavitev 
vseevropske infrastrukture za digitalne 
storitve ter njeno interoperabilnost, 
usklajenost na evropski ravni, delovanje, 
vzdrževanje in nadgradnjo;

(4) zagotavljajo trajnostno postavitev 
vseevropske infrastrukture za digitalne 
storitve ter njeno interoperabilnost,
skladnost z mednarodnimi standardi in 
standardi EU ter usklajenost na evropski 
ravni, delovanje, vzdrževanje in 
nadgradnjo;

Or. en

Predlog spremembe 16
Predlog uredbe
Člen 3 – točka (3 a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. „odprt dostop“ pomeni veleprodajni 
dostop do širokopasovne infrastrukture za 
vse operaterje elektronskih komunikacij 
pod enakimi in nediskriminatornimi 
pogoji, ki jim omogočajo, da so 
popolnoma konkurenčni operaterjem, ki 
imajo infrastrukturo v lasti ali 
upravljanju, ter tako okrepijo izbiro in 
konkurenco za uporabnike, ki bi morali 
imeti možnost i) dostopati do vsebin in ii) 
izvajati aplikacije po svoji izbiri v skladu z 
jasno določenimi preglednimi poslovnimi 
pogoji, ki jih ponuja elektronski operater , 
ki jim zagotavlja širokopasovnega 
operaterja po njihovi izbiri. Dostop je 
mogoč po razumni ceni, kar omogoča 
pravičen dobiček, ki zagotavlja 
nadgradnjo/ohranjanje naložbe, 
ekonomsko vzdržnost infrastrukture in 
čim boljši izkoristek za uporabnike;

Or. en
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Predlog spremembe 17
Predlog uredbe
Člen 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) postavitev ultrahitrih širokopasovnih 
omrežij, ki zagotavljajo prenos podatkov s 
hitrostjo najmanj 100 Mbps;

(a) postavitev ultrahitrih širokopasovnih 
omrežij, ki zagotavljajo prenos podatkov s 
hitrostjo najmanj 100 Mbps, pri čemer se 
upošteva povpraševanje po ultrahitrem 
internetu;

Or. en

Predlog spremembe 18
Predlog uredbe
Člen 4 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) postavitev širokopasovnih omrežij za 
povezovanje otoških, neobalnih in 
obrobnih območij z osrednjimi območji 
Unije, ki na teh območjih zagotavljajo 
dovolj visoko hitrost prenosa podatkov, ki 
omogoča širokopasovno povezljivost s 
hitrostjo najmanj 30 Mbps;

(b) postavitev širokopasovnih omrežij za 
povezovanje otoških, neobalnih in 
obrobnih območij z osrednjimi območji 
Unije, ki na teh območjih zagotavljajo 
dovolj visoko hitrost prenosa podatkov, ki 
omogoča širokopasovno povezljivost s 
hitrostjo najmanj 30 Mbps, pri čemer se 
upošteva povpraševanje po ultrahitrem 
internetu, uporabijo vse razpoložljive vrste 
tehnologij na podlagi tehnološke 
nevtralnosti, ki je bistvena za odprt in 
dinamičen internet;

Or. en

Predlog spremembe 19
Predlog uredbe
Člen 4 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ukrepi, ki omogočajo doseganje sinergij 
in interoperabilnost med različnimi projekti 
skupnega interesa na področju 
telekomunikacij, med projekti skupnega 
interesa za različne infrastrukture, vključno 

(d) ukrepi, ki omogočajo doseganje sinergij 
in interoperabilnost med različnimi projekti 
skupnega interesa na področju 
telekomunikacij, dopolnjevanje med 
projekti skupnega interesa za različne 
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s prometno in energetsko infrastrukturo, 
med projekti skupnega interesa na področju 
telekomunikacij ter projekti, ki se 
podpirajo prek strukturnih in kohezijskih 
skladov, in ustrezno raziskovalno 
infrastrukturo;

infrastrukture, vključno s prometno in 
energetsko infrastrukturo, med projekti 
skupnega interesa na področju 
telekomunikacij ter projekti, ki se 
podpirajo prek strukturnih in kohezijskih 
skladov ter drugih pobud, pri čemer se 
preprečijo podvajanje in pomote, in
ustrezno raziskovalno infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe 20
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice in/ali drugi subjekti, ki so 
pristojni za izvajanje projektov skupnega 
interesa oziroma prispevajo k njihovem 
izvajanju, sprejmejo potrebne pravne, 
upravne, tehnične in finančne ukrepe v 
skladu z ustreznimi specifikacijami te 
uredbe.

3. Države članice in/ali drugi subjekti, tudi 
lokalni in regionalni organi, ki so pristojni 
za izvajanje projektov skupnega interesa 
oziroma prispevajo k njihovem izvajanju, 
sprejmejo potrebne pravne, upravne, 
tehnične in finančne ukrepe v skladu z 
ustreznimi specifikacijami te uredbe ter 
usklajene s Smernicami skupnosti o 
uporabi pravil o državni pomoči v zvezi s 
hitro vzpostavitvijo širokopasovnih 
omrežij. Izvajanje temelji zlasti na splošni 
oceni projekta. Ta ocena projekta zajema 
med drugim tržne pogoje, vključno z 
informacijami o obstoječi infrastrukturi, 
regulativnih obveznostih nosilca projekta, 
poslovnimi in tržnimi strategijami. 

Or. en

Predlog spremembe 21
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Unija lahko izvajanje projektov 
skupnega interesa olajša z regulativnimi 

4. Unija lahko izvajanje projektov 
skupnega interesa olajša z regulativnimi 
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ukrepi ter po potrebi z usklajevanjem, 
podpornimi ukrepi in finančno podporo, da 
spodbudi njihov razvoj in uporabo ter 
javne in zasebne naložbe.

ukrepi ter po potrebi z usklajevanjem, 
podpornimi ukrepi in finančno podporo, da 
spodbudi njihov razvoj in uporabo ter 
javne in zasebne naložbe in je v skladu s 
Smernicami skupnosti o uporabi pravil o 
državni pomoči v zvezi s hitro 
vzpostavitvijo širokopasovnih omrežij.

Or. en

Predlog spremembe 22
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 7 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) novega tehnološkega in tržnega razvoja;
ali

(a) novega tehnološkega in tržnega razvoja
ter inovacij; ali

Or. en

Predlog spremembe 23
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 7 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) novih prednostnih nalog politike; ali črtano

Or. en

Predlog spremembe 24
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 8 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ima evropsko dodano vrednost. (c) ima evropsko dodano vrednost na 
podlagi ocen izvedljivosti ter razmerja 
med stroški in koristmi.

Or. en
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Predlog spremembe 25
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisiji pri spremljanju izvajanja teh 
smernic, pomoči pri načrtovanju z 
nacionalnimi strategijami za internet 
visokih hitrosti in geodetskim 
načrtovanjem infrastrukture ter izmenjavi 
informacij pomaga skupina izvedencev, ki 
jo sestavljajo predstavniki posameznih 
držav članic. Skupina izvedencev lahko 
obravnava tudi vsa druga vprašanja o 
razvoju vseevropskih telekomunikacijskih 
omrežij.

2. Komisiji pri spremljanju izvajanja teh 
smernic, pomoči pri načrtovanju z 
nacionalnimi strategijami za internet 
visokih hitrosti in geodetskim 
načrtovanjem infrastrukture ter izmenjavi 
informacij pomaga skupina izvedencev, ki 
jo sestavljajo predstavniki posameznih 
držav članic. Skupina izvedencev lahko 
obravnava tudi vsa druga vprašanja o 
razvoju vseevropskih telekomunikacijskih 
omrežij. Komisija ustrezno upošteva 
mnenje strokovne skupine. Če se odloči, 
da ne bo upoštevala mnenja strokovne 
skupine, obvesti Evropski parlament in 
utemelji svoje stališče.

Or. en

Predlog spremembe 26
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija v tem poročilu tudi oceni, ali je 
obseg projektov skupnega interesa še 
vedno v skladu s prednostnimi nalogami 
politik, tehnološkim razvojem ali 
razmerami na upoštevnih trgih. Pri 
pomembnih projektih ta poročila 
vsebujejo analizo vpliva na okolje, pri 
čemer se upoštevajo potrebno prilagajanje 
na podnebne spremembe in njihovo 
blaženje ter odpornost na nesreče. Tak 
pregled lahko opravi, kadar koli je to 
potrebno.

4. Komisija v tem poročilu tudi oceni, ali je 
obseg projektov skupnega interesa še 
vedno v skladu s prednostnimi nalogami 
politik, tehnološkim, tržnim in okoljskim
razvojem ali razmerami na upoštevnih 
trgih. Tak pregled lahko opravi, kadar koli 
je to potrebno.

Or. en
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Predlog spremembe 27
Predlog uredbe
Priloga – uvod – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvoj in širjenje vseevropskih 
telekomunikacijskih omrežij
(širokopasovnih omrežij in infrastrukture 
za digitalne storitve) prispevata k 
spodbujanju gospodarske rasti, ustvarjanju 
delovnih mest in doseganju dinamičnega 
enotnega digitalnega trga. Postavitev teh 
omrežij bo omogočila zlasti hitrejši dostop 
do interneta, zagotovila izboljšane 
informacijske tehnologije v vsakdanjem 
življenju državljanov, vključno otrok in 
mladih, podjetij in uprav, povečala 
interoperabilnost in olajšala usklajevanje 
skupno dogovorjenih standardov ter 
približevanje tem standardom.

Razvoj in širjenje vseevropskih 
telekomunikacijskih omrežij
(širokopasovnih omrežij in infrastrukture 
za digitalne storitve) prispevata k 
spodbujanju gospodarske rasti ter novih 
naložb, ustvarjanju delovnih mest in 
doseganju dinamičnega enotnega 
digitalnega trga. Postavitev teh omrežij bo 
omogočila zlasti hitrejši dostop do 
interneta, zagotovila izboljšane 
informacijske tehnologije v vsakdanjem 
življenju državljanov, vključno otrok in 
mladih, podjetij in uprav, povečala 
interoperabilnost in olajšala usklajevanje 
skupno dogovorjenih standardov ter 
približevanje tem standardom.

Or. en

Predlog spremembe 28
Predlog uredbe
Priloga – Razdelek 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V širokopasovno infrastrukturo vlagajo 
predvsem zasebni vlagatelji, tako pa bo 
verjetno ostalo tudi v prihodnosti. Vseeno 
bodo za doseganje ciljev digitalne agende 
potrebne naložbe na območjih, na katerih 
ni jasnih poslovnih priložnosti ali pri 
katerih je treba poslovne priložnosti 
povečati v časovnem okviru teh ciljev. Na 
podlagi verjetnih naložb je mogoče 
opredeliti naslednje vrste območij:

V širokopasovno infrastrukturo vlagajo 
predvsem zasebni vlagatelji, tako pa bo 
verjetno ostalo tudi v prihodnosti. Vseeno 
bodo za doseganje ciljev digitalne agende 
potrebne naložbe na območjih, na katerih 
ni jasnih poslovnih priložnosti ali pri 
katerih je treba poslovne priložnosti 
povečati v časovnem okviru teh ciljev ali 
tam, kjer trg ne deluje. Na podlagi 
verjetnih naložb je mogoče opredeliti 
naslednje vrste območij:

Or. en
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Predlog spremembe 29
Predlog uredbe
Priloga – Razdelek 2 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V gosto poseljenih/mestnih območjih –
razen v nekaterih regijah z nizkimi 
dohodki – so navadno na voljo povezave 
srednjih do visokih hitrosti, ki jih pogosto 
zagotavljajo konkurenčni kabelski in 
telekomunikacijski operaterji. Vendar so 
zaradi teh sorazmerno zadovoljivih 
razmer tržne spodbude za naložbe v 
visokohitrostna omrežja, kot so omrežja iz 
optičnih vlaken do doma (FTTH), 
omejena. Tako se lahko finančna podpora 
predvidi tudi za naložbe v gosto poseljenih 
mestnih območjih, ki kljub družbenim 
koristim, ki bi jih ustvarile, ne privabljajo 
zadostnih naložb, pod pogojem, da je ta 
podpora popolnoma v skladu s členi 101, 
102 in 106 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije ter po potrebi Smernicami Skupnosti 
o uporabi pravil o državni pomoči v zvezi s 
hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 30
Predlog uredbe
Priloga – Razdelek 2 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V manj razvitih regijah je treba podporo za 
postavitev širokopasovnih omrežij
zagotavljati predvsem prek instrumentov 
strukturnih in kohezijskih skladov.
Subvencije in/ali finančni instrumenti v 
okviru instrumenta za povezovanje Evrope
lahko to podporo po potrebi dopolnjujejo, 
da se dosežejo cilji te uredbe. Doseganje 
sinergij med ukrepi instrumenta za 
povezovanje Evrope v teh regijah in 
podporo v okviru strukturnih in kohezijskih 

V manj razvitih regijah se lahko zagotovi 
podpora za postavitev širokopasovnih 
omrežij predvsem prek instrumentov 
strukturnih in kohezijskih skladov.
Subvencije in/ali finančni instrumenti v 
okviru instrumenta za povezovanje Evrope, 
če je njihova dodana vrednost in 
izvedljivost ocenjena v pilotni fazi ter z 
neodvisnimi ocenami, to podporo po 
potrebi dopolnjujejo in zmanjšujejo 
stroške projekta, tako da po potrebi 
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skladov je mogoče z ustreznim 
usklajevalnim mehanizmom še okrepiti.

pokrijejo del kreditnega tveganja 
vlagatelja, da se dosežejo cilji te uredbe.
Komisija kljub temu usklajuje 
dodeljevanje sredstev in tako preprečuje 
morebitno podvajanje in pomote. 
Doseganje sinergij med ukrepi instrumenta 
za povezovanje Evrope v teh regijah in 
podporo v okviru strukturnih in kohezijskih 
skladov je mogoče z ustreznim 
usklajevalnim mehanizmom še okrepiti.

Or. en

Predlog spremembe 31
Predlog uredbe
Priloga – Razdelek 2 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi, ki prispevajo k projektu skupnega 
interesa na področju širokopasovnih 
omrežij, morajo imeti uravnotežen portfelj, 
v katerega bodo vključeni ukrepi, ki 
prispevajo k doseganju ciljev digitalne 
agende v zvezi s hitrostjo 30 Mbps in 
100 Mbps ter ki zajemajo zlasti primestna 
in podeželska območja ter območja po vsej 
Evropski uniji.

Ukrepi, ki prispevajo k projektu skupnega 
interesa na področju širokopasovnih 
omrežij, morajo imeti uravnotežen portfelj, 
v katerega bodo vključeni javni in zasebni
ukrepi, ki prispevajo k doseganju ciljev 
digitalne agende v zvezi s hitrostjo 
30 Mbps in 100 Mbps ter ki zajemajo zlasti 
primestna in podeželska območja ter malo 
in srednje gosto poseljena območja po vsej 
Evropski uniji.

Or. en

Predlog spremembe 32
Predlog uredbe
Priloga – Razdelek 2 – odstavek 10 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podpirali naložbe v širokopasovna 
omrežja, ki lahko dosežejo cilj digitalne 
agende 2020 v zvezi z univerzalno 
pokritostjo s hitrostjo 30 Mbps; ali

(a) podpirali naložbe v širokopasovna 
omrežja, ki lahko dosežejo cilj digitalne 
agende 2020 v zvezi z univerzalno 
pokritostjo s hitrostjo najmanj 30 Mbps; 
ali
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Or. en

Predlog spremembe 33
Predlog uredbe
Priloga – Razdelek 2 – odstavek 10 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podpirali naložbe v širokopasovna 
omrežja, ki lahko dosežejo cilj digitalne 
agende 2020 in cilj, da bo najmanj 50 % 
gospodinjstev naročenih na storitve s 
hitrostjo nad 100 Mbps;

(b) podpirali naložbe v širokopasovna 
omrežja, ki lahko dosežejo cilj digitalne 
agende 2020 in cilj, da bo najmanj 50 % 
gospodinjstev naročenih na storitve s 
hitrostjo najmanj 100 Mbps;

Or. en

Predlog spremembe 34
Predlog uredbe
Priloga – Razdelek 2 – odstavek 10 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) usklajeni z veljavno zakonodajo, zlasti 
z zakonodajo o konkurenci

(c) usklajeni z veljavno zakonodajo, zlasti 
z zakonodajo o konkurenci in pravili o 
državni pomoči

Or. en

Predlog spremembe 35
Predlog uredbe
Priloga – Razdelek 2 – odstavek 14 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) komunalni operaterji (npr. za preskrbo 
z vodo, kanalizacijo, energijo, promet), ki 
bodo predvidoma vlagali v pasivna 
širokopasovna omrežja sama ali kot 
partnerji operaterjev;

(b) komunalni operaterji (npr. za preskrbo 
z vodo, kanalizacijo, energijo, promet), ki 
bodo predvidoma vlagali v pasivna 
širokopasovna omrežja sama ali kot 
partnerji drugih javnih in zasebnih
operaterjev;

Or. en
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Predlog spremembe 36
Predlog uredbe
Priloga  – Razdelek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vzpostavitev infrastrukture za digitalne 
storitve prispeva k vzpostavitvi enotnega 
digitalnega trga, saj pri razvoju storitev 
odpravlja obstoječa ozka grla. To se doseže 
z ustanovitvijo in/ali okrepitvijo 
interoperabilnih platform za infrastrukturo 
za digitalne storitve v povezavi z osnovno 
infrastrukturo za digitalne storitve.
Vzpostavitev infrastrukture bo temeljila na 
dvoslojnem pristopu:

Vzpostavitev infrastrukture za digitalne 
storitve prispeva k vzpostavitvi enotnega 
digitalnega trga, saj pri razvoju storitev 
odpravlja obstoječa ozka grla. To se doseže 
z ustanovitvijo in/ali okrepitvijo 
interoperabilnih platform za infrastrukturo 
za digitalne storitve, združljivih na 
mednarodni ravni, v povezavi z osnovno 
infrastrukturo za digitalne storitve.
Vzpostavitev infrastrukture bo temeljila na 
dvoslojnem pristopu:

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Evropska komisija je v novem večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 predlagala 
nov instrument za spodbujanje evropskih integriranih infrastruktur v sektorjih prevoza, 
energije in telekomunikacij, to je instrument za povezovanje Evrope.

Predlog o instrumentu za povezovanje Evrope bi sprostil 50 milijard evrov za omrežno 
infrastrukturo za izboljšanje povezav v Evropski uniji in bi moral sprožiti učinek pomnožitve, 
tako da bi mobiliziral javni in zasebni kapital, nujen za kritje potreb naložb, ocenjenih na 
1000 milijard evrov.

Ker se projekti ne bodo zmogli financirati zgolj iz javnih proračunov na nacionalni in lokalni 
ravni, Komisija predlaga nov proračunski instrument, da bi pritegnila druga javna in zasebna 
sredstva ter zmanjšala tveganja za zasebne vlagatelje.

Uporaba strukturnih skladov ter programa za konkurenčnost in inovacije za infrastrukture 
digitalnih storitev ter samo za pilotne projekte ne zadostuje, da bi zagotovila pomemben 
razvoj digitalnih storitev na podeželskih območjih Evropske unije. Poleg tega težke 
gospodarske razmere, s katerimi se spoprijema EU kot celota, zlasti pa nekatere države, 
ogrožajo naložbe v nove infrastrukture in razvoj enotnega evropskega digitalnega trga.

Instrument za povezovanje Evrope nadomešča obstoječo pravno podlago TEN-T/TEN-E ter 
eTEN z enotno uredbo za financiranje, katere namen je zagotoviti kar največje povezovanje in 
sinergije z drugimi instrumenti, politikami in uredbami EU.

V tem instrumentu je predvideno skoraj 9,2 milijarde evrov za podporo naložbam v hitra in 
zelo hitra širokopasovna omrežja ter vseevropske digitalne storitve. Glavni cilj predloga je 
doseči cilje digitalne agende za Evropo za leto 2020 glede širokopasovnega dostopa hitrosti 
najmanj 30 megabajtov na sekundo (Mbps) za vse, pri čemer je vsaj 50 % gospodinjstev 
naročenih na hitrost prenosa nad 100 Mbps.

Vsaj 7 milijard od predlaganih 9,2 milijard evrov bi moralo biti na razpolago za naložbe v 
visokohitrostno širokopasovno infrastrukturo. Preostali del bi zagotovili v glavnem prek 
subvencij za projekte, ki bodo pripomogli k temu, da bodo osnovne javne in omrežne storitve 
dostopne na spletu. Ti projekti obsegajo čezmejne storitve javnega interesa (storitve e–
zdravja, e–identitete in e–pravosodja itd.) ter bi morale državljanom, javnim upravam in 
industriji EU zagotoviti hiter dostop do digitalnih platform, širokopasovnih infrastruktur in 
telekomunikacijskih omrežij.

Širokopasovni internet in čezmejne digitalne storitve so digitalne infrastrukture prihodnosti, ki 
bodo imele glede na številne raziskave pomemben vpliv na delovno storilnost in BDP na 
prebivalca. Izračuni kažejo, da je 10 % večja uporaba širokopasovnih povezav v enem letu 
povezana z 1,5-odstotnim povečanjem delovne storilnosti v naslednjih petih letih.
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Evropska komisija na podlagi previdnih ocen meni, da bi instrument za povezovanje Evrope 
lahko spodbudil finančne naložbe v širokopasovno povezavo visoke hitrosti v višini več kot 
50 milijard evrov tja do 100 milijard evrov.

Namen tega predloga uredbe  je določiti niz smernic, da se v čezevropskih 
telekomunikacijskih omrežjih odpravijo ozka grla, ki ovirajo dokončno vzpostavitev 
digitalnega enotnega trga, ter odpraviti digitalni razkorak med regijami EU, s spodbujanjem 
zasebnih naložb na tistih območjih, kjer so vzpostavljene povezave nizke hitrosti ali povezav 
sploh ni.

1. Splošne ugotovitve

Poročevalec se v splošnem strinja s predlogom Komisije. Instrument za povezovanje Evrope 
na področju infrastrukture za širokopasovne in digitalne storitve je mogoče obravnavati kot 
enega od možnih dopolnilnih mehanizmov, ki lahko spodbudijo potrebne naložbe v zasebni in 
javni sektor na tem področjih. Nekatere od teh naložb – zlasti tiste v nekomercialne ali slabo 
donosne projekte – bi brez te predlagane finančne pomoči ne bile mogoče.

Poročevalec meni, da bi ta uredba skupaj z uredbo o instrumentu za evropsko povezovanje 
ustvarila pretežno podjetništvu prijazno okolje za razvoj telekomunikacijske infrastrukture,
kar bi bilo treba izvesti predvsem prek finančnih instrumentov, kot so jamstva itd. Subvencije 
bi bilo treba uporabljati samo v izjemnih primerih.

Po poročevalčevem mnenju je torej nujno, da države članice še naprej spodbujajo razvoj trga s 
telekomunikacijsko infrastrukturo, tako da odstranjujejo ovire, ki preprečujejo hitrejši 
napredek, in spodbujajo konkurenco na tem trgu. Projekti za nadaljnji razvoj sektorja 
informacijske in komunikacijske tehnologije, ki se načrtujejo in upravljajo centralno, niso 
priporočljivi zaradi tesne povezanosti tega sektorja s trgom ter zaradi hitrih sprememb smeri, 
v katero se razvija.

V okolje, ki v celoti temelji na trgu, ta uredba ne sme posegati z netržnimi ukrepi in vplivi, 
temveč bi morala odgovorno blažiti primanjkljaje v digitalnem gospodarstvu. Poglavitni 
primanjkljaj je povezan z digitalno ločnico med podeželskimi in mestnimi območji glede 
možnosti povezave na hitri internet in uporabe digitalnih storitev, ki so z njim povezane.
Zmanjšanje te ločnice je ena od glavnih poročevalčevih prednostnih nalog. Gre za eno od 
področij, kjer lahko javni denar učinkovito spodbudi razvoj tega trga.
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2. Posebne ugotovitve

Predlagani instrument bi moral biti pretežno osredotočen na področja infrastrukture, kjer so 
pomanjkljivosti, ki jih je mogoče ublažiti in jih ni mogoče rešiti z drugimi instrumenti ali prek 
povsem komercialnega subjekta. Poročevalec bi rad poudaril, da finančna podpora iz tega 
instrumenta ne sme povzročiti izkrivljenja gospodarske konkurence. To pomeni, da mora 
ostati finančna podpora ne glede na širokopasovno infrastrukturo v glavnem usmerjena v 
malo in srednje gosto poseljena območja, kjer zasebni vlagatelji niso pripravljeni vlagati 
zaradi majhne donosnosti naložb. Posledično bi instrument lahko zagotovil, da finančna 
podpora EU utrdi in razvija konkurenčnost manj poseljenih in razvitih regij pri dostopanju do 
širokopasovnih povezav. Predlog o uporabi sredstev instrumenta za povezovanje Evrope za 
projekte na mestnih območjih ni primeren, taki projekti bi morali biti povsem prepuščeni 
zasebnim vlagateljem, saj jih je večina komercialno izvedljivih.

S tem je tesno povezana pripomba Evropske komisije o tem, da je treba v manj razvitih 
regijah podporo za vzpostavitev širokopasovnih omrežij zagotavljati predvsem prek 
instrumentov strukturnih in kohezijskih skladov. Poročevalec meni, da manj razvitim 
območjem ne bi smeli onemogočati, da uporabijo instrument za povezovanje Evrope za 
podobne namene, in da bi bilo treba vzpostaviti sinergije med različnimi programi EU. Kar 
zadeva učinkovito uporabo sredstev, je pomembno, da instrument za povezovanje Evrope za 
telekomunikacijska omrežja zagotavlja dopolnjevanje s sektorjema energije in prevoza.

Drug pomemben vidik naložb v širokopasovno infrastrukturo je povezan s konceptom 
tehnološke nevtralnosti. V primeru različnih tehnologij s podobnimi storitvami, ki omogočajo 
enake hitrosti, bi bilo treba te tehnologije obravnavati enakopravno. Zato poročevalec 
pozdravlja predlog uredbe, ki ne vsebuje predlogov konkretnih tehnološko pravilnih rešitev, 
temveč mešanico tehnologij za dosego ciljev digitalne agende.

Širokopasovne infrastrukture so v uredbi opredeljene kot žična in brezžična (tudi satelitska) 
omrežja. Glavna povezava s spletom je fiksna, število mobilnih uporabnikov in podatkovni 
promet pa naglo naraščata. V portfeljih projektov skupnega interesa bi bilo treba upoštevati te 
trende in dati prednost vzpostavitvi odprtega hitrega in ultrahitrega širokopasovnega omrežja.

Kar zadeva pristojnosti Komisije v zvezi s to uredbo, želi poročevalec preprečiti njihovo 
morebitno neupravičeno povečanje. Prvo vprašanje v zvezi s tem so delegirani akti. Po tem 
predlogu ima Komisija obširne pristojnosti za spreminjanje, odstranitev in dodajanje novih 
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projektov skupnega interesa, ki so za to uredbo bistvene. Zato je treba zagotoviti poseben 
nadzorni mehanizem, ki bo preverjal ukrepe Komisije.

Informacijska in komunikacijska tehnologija je dinamičen in hitro se razvijajoč sektor, zato je 
na eni strani potrebno, da je ureditev prožna in upošteva razvojne spremembe; na drugi strani 
ne bi smel ogrožati pravne in naložbene varnosti na tem trgu, tako da kratkoročno spreminja 
in umika projekte.

Poročevalec meni tudi, da to enako zadeva vprašanje ocenjevanja in delovanja strokovne 
skupine.


