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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže poskytovanie výkonných širokopásmových sietí v celej EÚ má v rámci 
presadzovania cieľov stratégie EÚ 2020 kľúčový význam v záujme podpory 
inteligentného, udržateľného, inkluzívneho a územne súdržného hospodárskeho rastu, 
zlepšenia situácie v oblasti zamestnanosti, posilnenia konkurencieschopnosti Európy, 
uľahčenia vedeckého výskumu a inovácie, čím sa umožní, aby všetky regióny, mestá, 
obce a zložky spoločnosti mali prínos z digitálneho prostredia a aby mali príležitosť 
využívať nové digitálne technológie pre verejné služby;

B. keďže medzi ciele EÚ by malo patriť umožnenie toho, aby všetky regióny a zložky 
spoločnosti mali prínos z digitálneho prostredia,

1. zdôrazňuje, že plošné prispôsobené poskytovanie širokopásmových sietí za dostupné 
ceny sa musí stať univerzálnou službou, ktorá je nevyhnutná na budovanie 
rovnocenných životných podmienok a príležitostí v celej Európe, čím sa stimuluje 
hospodárska činnosť vo vidieckych oblastiach a prispieva sa tak k boju proti 
digitálnej priepasti v Európe medzi mestskými a vidieckymi oblasťami a medzi 
regiónmi a členskými štátmi, čím sa posilňuje súdržnosť medzi regiónmi EÚ;

2. zdôrazňuje význam širokopásmových sietí v Európe ako prvku územnej súdržnosti 
a víta koncentráciu a združovanie činností v niektorých regiónoch, kde prebieha 
vzájomné prepojovanie a spolupráca v kontexte európskej spolupráce a rozvoja;

3. zdôrazňuje, že je potrebné čo najlepšie využívať doplnkové technológie ako 
širokopásmové satelitné siete alebo podporné WiFi siete, aby sa dosiahlo hospodársky 
udržateľné širokopásmové pokrytie v izolovanejších vidieckych oblastiach bez 
zbytočnej záťaže pre spotrebiteľov alebo telekomunikačné odvetvie;

4. digitálne technológie sú zásadne dôležité pre územnú súdržnosť, keďže veľmi 
vzdialeným regiónom EÚ dávajú významnejšiu úlohu; preto je potrebné prijať kroky 
na prekonanie ťažkostí, s ktorými sa regióny stretávajú v oblasti dostupnosti, kvality 
a cien technológií a služieb, a tým ich priblížiť priemeru EÚ;

5. poukazuje na skutočnosť, že okrem opatrení zameraných na podporu pokrytia 
širokopásmovými sieťami a inými technológiami pripojenia je osobitne dôležité 
zabezpečiť, aby investície smerovali aj do vývoja aplikácií a programov využitia 
infraštruktúry informačných technológií, ktoré zlepšia život občanov, podporia 
poskytovanie verejných služieb on-line a zvýšia kvalitu verejnej správy;

6. konštatuje, že štátna pomoc pre širokopásmové siete, teda využívanie prostriedkov EÚ 
výslovne na tento účel, je primeraná možnosť, ak nemožno preukázať, že rozvoj 
širokopásmových sietí je z hospodárskeho hľadiska výhodný, vzhľadom na to, že 
náklady na administratívu a plánovanie spojené s presadzovaním národných a 
celoeurópskych programov podpory širokopásmového pripojenia sú značné; vyzýva 
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preto Komisiu, členské štáty a regionálne orgány, aby v súlade s iniciatívami 
informačnej spoločnosti zabezpečili, aby podmienky pre podporu a postupy boli čo 
najviac zjednodušené, aby sa zintenzívnilo využívanie európskych finančných 
prostriedkov na diverzifikáciu služieb v oblasti informačných a komunikačných 
technológií, a aby tak pomohli urýchliť rozsiahle zavádzanie širokopásmového 
pripojenia tým, že všetkým účastníkom trhu sa poskytnú dostatočné stimuly 
na investovanie, a zabezpečili, aby regióny, mestá a obce mohli čo najrýchlejšie 
čerpať maximálnu finančnú pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja príslušných 
oblastí;

7. vyzýva Komisiu, aby v rámci regulačného rámca uplatňovala viac prvkov 
stimulujúcich investície a aby podnecovala využívanie synergií z projektov v oblasti 
infraštruktúry;

8. konštatuje, že existujúce európske právne predpisy v oblasti poskytovania pomoci v 
súčasnom znení sú z niektorých hľadísk nepružné a často vedú v praxi k právnej 
neistote, čo brzdí plánované investície; vyzýva preto Komisiu, aby preskúmala, do akej 
miery by bolo možné tieto predpisy zjednodušiť v záujme vytvorenia výhodnejšieho 
rámca pre investorov, s cieľom podporiť investície a inovácie a odstrániť prekážky 
rozsiahleho zavádzania širokopásmového pripojenia, najmä v tých oblastiach, kde by 
inak bolo nerentabilné; domnieva sa, že usmernenia Spoločenstva pre uplatňovanie 
pravidiel o štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym zavádzaním širokopásmových sietí by 
okrem toho mali slúžiť na objasnenie zriadenia verejných širokopásmových podnikov 
a spoluprácu medzi obcami alebo modelmi verejno-súkromných partnerstiev; vyzýva 
Komisiu a Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC), 
aby po konzultácii s orgánmi verejnej moci uľahčili verejno-súkromné partnerstvá 
a používali iné európske zdroje financovania, prinajmenšom prostriedky EFRR, EIB 
a EBRD;

9. vyzýva regionálne a miestne orgány a podniky, aby využívali prostriedky EFRR 
na zlepšenie širokopásmového pokrytia, a to najmä vo vidieckych oblastiach;

10. podporuje rýchle rozšírenie širokopásmovej infraštruktúry a vyzýva členské štáty, aby 
neodkladne začali uplatňovať odporúčanie o regulovanom prístupe k prístupovým 
sieťam novej generácie (NGA) zamerané na zvyšovanie právnej istoty, zlepšovanie 
investícií a hospodársku súťaž; domnieva sa, že regulačné orgány musia zabezpečiť, 
aby všetky subjekty na trhu mali vždy dostatok stimulov na zapojenie sa 
do hospodárskej súťaže a investovanie;

11. poukazuje na skutočnosť, že z dôvodu zemepisných a prírodných vlastností 
niektorých regiónov, najmä ich kopcovitého a zložitého terénu, je káblový pozemný 
internetový prístup nepraktický a že nové bezdrôtové pozemné siete sú alternatívnou 
cestou k dosiahnutiu cieľa širokopásmového pokrytia v takýchto regiónoch;

12. vyzýva Komisiu, aby verejno-súkromné partnerstvá považovala za osobitne významné 
a aby uľahčila využívanie štrukturálnych nástrojov v tomto kontexte;

13. poukazuje na to, že vymedzenie poskytovania základných služieb sa bude musieť 
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v budúcnosti prispôsobiť zmeneným potrebám vyplývajúcim z čoraz vyšších 
prenosových rýchlostí zaznamenávaných inovatívnymi internetovými službami ako 
elektronická verejná správa, elektronické zdravotníctvo alebo elektronické 
vzdelávanie; 
vyzýva preto Komisiu, aby vzhľadom na pravdepodobný neúspech trhu pri dodávke 
sietí NGA vo vidieckych, horských a ostrovných oblastiach začlenila do usmernení 
Spoločenstva pre uplatňovanie pravidiel o štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym 
zavádzaním širokopásmových sietí nové organizačné modely poskytovania 
a financovania vysokorýchlostných a ultrarýchlostných sietí, ktoré zabezpečujú najmä 
zapojenie miestnych orgánov, ako sú siete občanov a verejné siete alebo siete získané 
pomocou verejných prostriedkov, s cieľom sprístupniť funkcie širokopásmového 
pripojenia všetkým Európanom a zabezpečiť, aby sa s mestskými a vidieckymi 
oblasťami zaobchádzalo rovnako, aby sa pokrytie mohlo rozšíriť do riedko osídlených 
oblastí a aby sa mohli zaručiť rovnaké normy v oblasti kvality, prístupu a cien;

14. poukazuje na cieľ vytvoriť predvídateľné regulačné prostredie pre investície a 
hospodársku súťaž v záujme presadzovania investícií do vysokorýchlostných sietí 
a technicky a hospodársky spoľahlivých možností nediskriminačného prístupu 
a spolupráce;

15. domnieva sa, že problém chýbajúcich sietí NGA sa ani pri existujúcej úrovni 
poskytovania základných služieb dlhodobo nevyrieši použitím frekvencií digitálnej 
dividendy na základe technológie LTE, a to najmä preto, že rádiová komunikácia 
môže mať dlhodobé účinky na zdravie; považuje preto za vhodné umožniť uvoľnenie 
všetkých dostupných finančných prostriedkov EÚ a vnútroštátnych a regionálnych 
finančných prostriedkov na financovanie potrubných vedení pre siete NGA v týchto 
oblastiach, pričom prioritou by mal byť rozvoj založený na optických kábloch, ak to 
bude z dlhodobého hľadiska najúspornejšie a najudržateľnejšie riešenie;

16. zastáva názor, že verejné prostriedky vyčlenené na širokopásmové služby môžu byť 
účinnou pákou na výrazné zvýšenie konkurencieschopnosti regiónov EÚ, ak sa 
nasmerujú do rozvoja aktuálnej infraštruktúry novej generácie s vysokou prenosovou 
rýchlosťou do miest, ktoré majú významný deficit v oblasti širokopásmového 
pripojenia; domnieva sa, že takéto oblasti, najmä oblasti s veľkou priemyselnou 
základňou a vysokou hustotou osídlenia, by mohli veľmi rýchlo využiť inovatívny 
a kreatívny potenciál nových služieb dostupných jednotlivcom aj podnikom;

17. domnieva sa, že by sa mali prijať kroky na presadzovanie investičných projektov, a to 
aj vo forme verejno-súkromných partnerstiev, na budovanie otvorených sietí 
umožňujúcich skutočné zlepšenie hospodárskej súťaže v prospech technologických 
inovácií a hospodárskeho rozvoja v regiónoch EÚ;

18. požaduje, aby jednotlivé predložené finančné nástroje náležitým spôsobom 
zohľadňovali osobitné vlastnosti regiónov, a to najmä regiónov s osobitnými 
hospodárskymi, zemepisnými a demografickými vlastnosťami, čo sa týka odľahlosti, 
bytostných ťažkostí týkajúcich sa konkurencieschopných trhov alebo chýbajúcich 
úspor z rozsahu;
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19. zdôrazňuje, že kroky v tejto oblasti sa prijímajú predovšetkým na miestnej úrovni, 
a podporuje úsilie Komisie o vytvorenie a zlepšenie mechanizmov, ktoré miestnym 
subjektom umožnia získavať relevantné informácie v záujme zníženia investičných 
nákladov; domnieva sa, že na to, aby sa širokopásmové plány stali v plnej miere 
funkčné, je nutné nielen to, aby Komisia a členské štáty spolupracovali, ale aj to, aby 
sa do prípravy týchto plánov zapojili regionálne a miestne orgány;

20. domnieva sa, že rozšírenie širokopásmových sietí, predovšetkým vo vidieckych 
oblastiach, uľahčí lepšiu komunikáciu, a to najmä osobám so zníženou 
pohyblivosťou alebo osobám žijúcim v izolovaných podmienkach, a zlepší prístup 
k službám a podporí rozvoj malých a stredných podnikov vo vidieckych oblastiach, čo 
pomôže vytvoriť nové pracovné miesta a rozvinúť v týchto lokalitách nové služby;

21. žiada členské štáty, aby zistili, aké opatrenia možno prijať na uľahčenie vstupu 
nových subjektov na trh v záujme podpory konkurenčného prostredia;

22. víta akčný plán EÚ na ochranu kritickej infraštruktúry v oblasti informačných 
technológií a požaduje opatrenia na zlepšenie bezpečnosti na internete.
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