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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že pokrytí celé EU rychlým širokopásmovým připojením má zásadní 
význam pro plnění cílů strategie EU 2020 z hlediska podpory inteligentního, 
udržitelného, inkluzivního a územně soudržného růstu hospodářství, zlepšení situace 
v oblasti zaměstnanosti, posílení konkurenceschopnosti Evropy, usnadnění vědeckého 
výzkumu a inovací, čímž by byla všem regionům, městům, obcím a společenským 
skupinám poskytnuta možnost a příležitost těžit z výhod digitálního prostředí a využívat 
nových digitálních technologií pro účely veřejných služeb,

B. vzhledem k tomu, že cíle EU by měly zahrnovat to, aby všechny regiony a společenské 
skupiny mohly využívat přínosy digitálního prostředí,

1. zdůrazňuje, že z celoplošného pokrytí širokopásmovým připojením, které vyhovuje 
individuálním potřebám a je k dispozici za dostupné ceny, se musí stát všeobecně 
přístupná služba, protože zásadním způsobem přispívá k vytváření rovných životních 
podmínek a příležitostí v celé Evropě, současně stimuluje hospodářskou činnost ve 
venkovských oblastech, a pomáhá tak odstraňovat propastné rozdíly, které 
v digitálním prostředí v Evropě existují mezi městy a venkovem i mezi regiony a 
jednotlivými členskými státy, čímž posiluje soudržnost mezi regiony EU;

2. zdůrazňuje význam širokopásmového připojení v Evropě jako prvku územní 
soudržnosti a vítá soustředění a seskupování aktivit v některých regionech, jestliže 
zároveň dochází k propojení a spolupráci v kontextu evropské spolupráce a rozvoje;

3. zdůrazňuje potřebu co nejlépe využít doplňkových technologií, jako je širokopásmové 
připojení přes družici nebo sítě podporující Wi-Fi připojení, s cílem dosáhnout 
širokopásmového pokrytí a z ekonomického hlediska udržitelného pokrytí 
v izolovanějších venkovských oblastech bez nežádoucího zatížení spotřebitelů nebo 
průmyslu;

4. digitální technologie mají klíčový význam pro územní soudržnost a propůjčují tak 
podstatnější úlohu i těm nejvzdálenějším regionům EU; je tudíž nutné přijmout 
opatření na pomoc regionům v překonávání obtíží s technologiemi a službami, pokud 
jde o dostupnost, kvalitu a stanovování cen, a tím je přiblížit průměru EU;

5. poukazuje na skutečnost, že vedle opatření zaměřených na podporu pokrytí 
širokopásmovými sítěmi a jinými technologiemi připojení je zvlášť důležité zajistit, 
aby investice směřovaly také do vývoje aplikací a programů určených k využití IT 
infrastruktury, které zlepší život obyvatel, podpoří poskytování elektronických 
veřejných služeb a posílí kvalitu veřejné správy;

6. konstatuje, že státní podpora pro účely širokopásmové infrastruktury, tedy využívání 
finančních prostředků EU výslovně pro tento účel, je vhodným řešením, pokud rozvoj 
určité širokopásmové sítě nemůže přinést hospodářskou rentabilitu, vzhledem k tomu, 
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že náklady v oblasti administrativy a plánování při provádění vnitrostátních a 
evropských programů na podporu širokopásmového připojení jsou značné; proto vyzývá 
Komisi, členské státy a regionální orgány, aby v souladu s iniciativami prosazujícími 
„informační společnost“ a v zájmu zvýšení využití evropských finančních prostředků 
vyčleněných na diverzifikaci IKT služeb co nejvíce zjednodušily podmínky pro 
poskytování podpory a příslušné postupy a zajištěním dostatečných investičních 
pobídek pro všechny subjekty na trhu pomohly urychlit zavedení širokopásmového 
připojení, čímž by současně regionům, městům a obcím poskytly možnost maximálně 
čerpat finanční podporu v co nejkratší lhůtě s cílem posílit svůj hospodářských rozvoj;

7. vyzývá Komisi, aby v rámci stanoveném právními předpisy uplatnila více prvků 
podněcujících investice a povzbuzovala využívání synergií plynoucích z projektů 
v oblasti infrastruktury;

8. konstatuje, že stávající evropské právní předpisy v oblasti poskytování podpor jsou 
v některých ohledech zastaralé a v praxi často vedou k právní nejistotě, což brzdí 
plánované investice; proto vyzývá Komisi, aby prozkoumala, do jaké míry lze tyto 
předpisy zjednodušit tak, aby vytvořily rámec příznivější pro investice, a tím 
podporovaly investice a inovace a odstraňovaly překážky, které brání zavádění 
širokopásmového připojení obzvláště v oblastech, v nichž by jinak nepřinášely zisk;
domnívá se, že Pokyny Společenství k použití pravidel státní podpory ve vztahu 
k rychlému  zavádění širokopásmových sítí by měly navíc sloužit k upřesnění postupů 
zakládání společností v oblasti veřejného širokopásmového připojení, spolupráce mezi 
obcemi a modelů partnerství soukromého a veřejného sektoru; vyzývá Komisi a Úřad 
evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC), aby 
v konzultaci s jinými veřejnými orgány usnadnily fungování partnerství veřejného 
a soukromého sektoru a využily další evropské zdroje financování, především 
Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropskou investiční banku a fondy Evropské 
banky pro obnovu a rozvoj;

9. vyzývá orgány a podniky na regionální a místní úrovni, aby využily finanční 
prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj na zlepšení širokopásmového 
pokrytí, zejména ve venkovských oblastech;

10. podporuje rychlý rozvoj širokopásmové infrastruktury a vyzývá členské státy, aby 
neprodleně realizovaly doporučení, která se týkají sítí nové generace (NGA) a jejichž 
účelem je dosáhnout větší právní jistoty a zvýšit investice a hospodářskou soutěž; 
domnívá se, že regulační orgány musí zajistit, aby všechny subjekty na trhu měly 
kdykoli k dispozici dostatečné pobídky pro vstup do hospodářské soutěže 
a investování;

11. poukazuje na to, že geografické a přírodní rysy některých regionů, zejména jejich 
kopcovitý a náročný terén, znemožňují pozemní přístup k internetu, a že nová 
generace bezdrátových pozemních služeb je alternativním prostředkem k tomu, aby se  
v takových regionech dosáhlo cíle širokopásmového pokrytí;

12. vyzývá Komisi, aby kladla zvláštní důraz na partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a usnadnila v tomto ohledu využití strukturálních nástrojů;
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13. poukazuje na skutečnost, že definici základního pokrytí bude v budoucnosti třeba 
přizpůsobit změněným potřebám vyplývajícím ze stále rostoucí přenosové rychlosti, při 
níž fungují inovativní internetové služby, jako je eGovernment (elektronická správa), 
eHealth (elektronické zdravotnictví) nebo eLearning (elektronické vzdělávání); proto 
vyzývá Komisi, aby vzhledem k selhání trhu, které lze očekávat při pokrývání 
venkovských, ostrovních a horských oblastí sítěmi NGA, do Pokynů Společenství k 
použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí 
zapracovala nové organizační modely pro poskytování a financování přístupu k rychlým 
a ultrarychlým sítím, a zajistila tak především zapojení místních orgánů a rovněž 
například občanských sítí a veřejně provozovaných sítí nebo těch, které jsou zřízené 
z veřejných finančních prostředků, a to s cílem zpřístupnit širokopásmové funkce 
všem Evropanům a zajistit, že s městskými a s venkovskými oblastmi bude zacházeno 
rovnocenně a pokrytí bude moci být rozšířeno i na řídce osídlené oblasti, a zaručit 
stejné standardy z hlediska kvality, přístupu a stanovování cen;

14. upozorňuje na cíl vytvořit předvídatelné regulační prostředí pro investice 
a hospodářskou soutěž, a to za účelem podpory investic do vysokorychlostního 
připojení a technicky a ekonomicky zdravého nediskriminačního přístupu a možností 
spolupráce;

15. domnívá se, že i při stávajícím základním pokrytí pomocí zapojení frekvencí z „digitální 
dividendy“ založené na technologii LTE nebude možné dlouhodobě vyřešit problém 
chybějících sítí NGA ve venkovských oblastech, zejména s ohledem na to, že rádiová 
komunikace může mít z dlouhodobého hlediska vliv na lidské zdraví; proto považuje 
za vhodné mobilizovat veškeré dostupné finanční prostředky na evropské, vnitrostátní 
a regionální úrovni pro financování potrubních vedení pro sítě NGA, přičemž důraz by 
měl být kladen na rozvoj širokopásmových sítí založených na optických vláknech, za 
předpokladu, že to bude z dlouhodobého pohledu nejhospodárnější a nejudržitelnější 
řešen;

16. je toho názoru, že veřejné finanční prostředky vyčleněné na širokopásmové služby 
mohou být účinným nástrojem k posílení konkurenceschopnosti regionů EU, budou-
li směřovány do vývoje moderní infrastruktury nové generace s vysokou kapacitou 
přenosu dat v oblastech, kde širokopásmové připojení výrazně chybí; domnívá se, že 
takové oblasti, zejména ty, které jsou bohatě industrializovány a mají velkou hustotu 
zalidnění, by mohly velmi záhy těžit z inovativního a tvůrčího potenciálu nových 
služeb, které budou jednotlivcům i podnikům k dispozici;

17. domnívá se, že by měly být učiněny kroky na podporu investičních projektů, mimo 
jiné ve formě partnerství soukromého a veřejného sektoru, pro budování otevřených 
sítí umožňujících skutečné posílení hospodářské soutěže ve prospěch technologických 
inovací a hospodářského rozvoje regionů EU;

18. požaduje zavedení rozmanitých finančních nástrojů, které by náležitě zohledňovaly 
specifickou povahu jednotlivých regionů, zejména těch, které vykazují zvláštní 
hospodářské, geografické nebo demografické rysy z hlediska odlehlosti, 
neodmyslitelných problémů souvisejících s konkurenceschopnými trhy nebo 
nedostatku úspor z rozsahu;
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19. zdůrazňuje, že opatření jsou v této oblasti přijímána převážně na místní úrovni, 
a podporuje snahu Komise vytvořit a zdokonalit mechanismus, který by subjektům na 
místní úrovni umožnil přístup k relevantním informacím s cílem snížit investiční 
náklady; je toho názoru, že k tomu, aby plány na širokopásmové připojení mohly být 
plně funkční, musí jednak Komise spolupracovat s členskými státy a místní 
a regionální orgány se také musí podílet na jejich vytváření;

20. domnívá se, že rozšíření širokopásmového pokrytí, zejména ve venkovských oblastech, 
usnadní lepší komunikaci, obzvláště pro osoby se sníženou mobilitou nebo žijící 
v izolaci, a rovněž na venkově zlepší přístup ke službám a podpoří rozvoj malých 
a středních podniků, čímž napomůže k vytváření nových pracovních míst a rozvoji 
nových služeb v těchto oblastech;

21. vyzývá členské státy, aby vymezily, která opatření lze využít k usnadnění přístupu 
nových provozovatelů na trh s cílem podpořit konkurenční prostředí;

22. vítá akční plán EU na ochranu informační infrastruktury zásadního významu 
a požaduje opatření ke zlepšení bezpečnosti internetu.
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