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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je vseevropska pokritost z zmogljivimi širokopasovnimi omrežji bistvena za 
uresničevanje ciljev strategije EU 2020, namreč za spodbujanje pametne, trajnostne, 
vključujoče in teritorialno kohezivne gospodarske rasti, izboljšanje stanja na področju 
zaposlovanja, krepitev evropske konkurenčnosti, pospeševanje znanstvenih raziskav in 
inovacij ter s tem za omogočanje vsem regijam, mestom, občinam in družbenim 
skupinam, da imajo korist od digitalnega okolja in dobijo priložnost, da izkoristijo nove 
digitalne tehnologije za javne storitve,

B. ker mora biti med cilje EU vključena udeležba vseh regij in družbenih skupin v 
digitalnem udejstvovanju,

1. meni, da mora postati splošna pokritost s širokopasovnimi omrežji, ki so prilagojena 
potrebam in cenovno dostopna, univerzalna storitev, saj je nujno potrebna za 
vzpostavitev enakovrednih življenjskih razmer in priložnosti povsod po Evropi ter za 
spodbujanje gospodarske dejavnosti na podeželju, kar prispeva k preprečevanju 
digitalne ločnice v Evropi med mestnimi in podeželskimi območji ter med regijami in 
državami članicami, s čimer se krepi kohezija po vseh regijah EU;

2. poudarja pomembnost širokopasovnih omrežij v Evropi kot elementa teritorialne 
kohezije ter pozdravlja kopičenje in grozdenje dejavnosti v določenih regijah, ki je 
pogojeno s povezovanjem in sodelovanjem v okviru evropskega sodelovanja in razvoja;

3. poudarja, da je treba za zagotovitev ekonomsko vzdržne širokopasovne pokritosti na 
odročnejših podeželskih območjih brez nepotrebnega obremenjevanja potrošnikov ali 
panoge kar najbolje izkoristiti dopolnilne tehnologije, kot so širokopasovne povezave 
prek satelita ali brezžična podporna omrežja;

4. meni, da so digitalne tehnologije ključnega pomena za teritorialno kohezijo, saj najbolj 
oddaljenim regijam EU dodeljujejo pomembnejšo vlogo; meni, da je zato treba sprejeti 
ukrepe za premagovanje težav, s katerimi se regije srečujejo na področju tehnologije in 
storitev v smislu razpoložljivosti, kakovosti in cen, ter posledično za približevanje 
povprečju EU;

5. opozarja, da je poleg ukrepov za zagotavljanje širokopasovnih omrežij in drugih 
omrežnih tehnologij še posebej pomembno zagotoviti, da so naložbe usmerjene tudi v 
razvoj aplikacij in programov za uporabo informacijske infrastrukture, kar bo izboljšalo 
življenje državljanov, podpiralo zagotavljanje spletnih javnih storitev in izboljšalo 
kakovost javne uprave;

6. ugotavlja, da so državne pomoči na področju širokopasovnih tehnologij kot ciljno 
usmerjeno financiranje Unije smotrne, če izgradnja širokopasovnih povezav ekonomsko 
ni upravičena, saj so stroški upravljanja in načrtovanja izvajanja nacionalnih in 
evropskih programov za uveljavljanje širokopasovnih povezav precejšnji; zato spodbuja 
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Komisijo, države članice in regionalne organe, naj v skladu s pobudami za 
informacijsko družbo čim bolj poenostavijo pogoje za pridobitev podpore in postopke, 
da bi povečali uporabo evropskih sredstev, namenjenih diverzifikaciji storitev IKT, ter 
naj z dovolj velikimi spodbudami za naložbe za vse udeležence na trgu in z 
omogočanjem čim hitrejšega črpanja finančne pomoči za regije, mesta in občine 
prispevajo k hitrejši uveljavitvi širokopasovnih povezav;

7. poziva Komisijo, naj v regulativni okvir vključi več elementov za spodbujanje naložb in 
zagotovi spodbude za uporabo sinergij iz infrastrukturnih projektov;

8. ugotavlja, da je veljavna zakonodaja o subvencioniranju z nekaterih vidikov toga in v 
praksi pogosto povzroči pravno negotovost, kar ovira načrtovane naložbe; zato poziva 
Komisijo, naj prouči, do kolikšne mere bi se dalo predpise poenostaviti, da bi ustvarili 
naložbam prijaznejše okolje, s katerim bi spodbujali naložbe in inovacije ter odpravili 
ovire za uveljavitev širokopasovnih povezav predvsem na tistih območjih, kjer drugače 
ne bi bile donosne; meni, da bi morale smernice Skupnosti o uporabi pravil o državni 
pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij poleg tega obsegati tudi 
pojasnila o vzpostavitvi javnih ponudnikov širokopasovnih storitev, medobčinskega 
sodelovanja in modelov javno-zasebnih partnerstev; poziva Komisijo in Organ 
evropskih regulatornih organov za elektronske komunikacije (BEREC), naj v dogovoru 
z državami omogoči partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem ter uporabi druge 
evropske instrumente financiranja, nenazadnje tudi sredstva Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropske investicijske banke in Evropske banke za obnovo in razvoj;

9. poziva regionalne in lokalne organe ter podjetja, naj uporabljajo finančna sredstva 
ESRR za izboljšanje širokopasovne pokritosti območij, zlasti podeželskih;

10. podpira hitro izgradnjo širokopasovnih infrastruktur in države članice poziva k 
uresničitvi priporočila o dostopovnem omrežju naslednje generacije za izboljšanje 
pravne varnosti, naložb in konkurence; meni, da morajo regulativni organi pri tem 
skrbeti za zadostne spodbude za konkurenčnost in naložbe za vse udeležence na trgu 
hkrati;

11. opozarja na dejstvo, da je zaradi geografskih in naravnih značilnosti nekaterih regij, še 
posebej hribovitega in težko prehodnega terena, nemogoče zagotoviti internetno 
povezavo prek zemeljskih vodov in da so prizemne brezžične storitve naslednje 
generacije alternativno sredstvo za doseganje pokritosti s širokopasovnim omrežjem v 
teh regijah;

12. spodbuja Komisijo, naj posebno pozornost nameni javno-zasebnim partnerstvom in v 
tem okviru olajša uporabo strukturnih instrumentov;

13. opozarja, da bo treba opredelitev osnovne oskrbe v prihodnosti prilagoditi 
spremenjenim potrebam zaradi stalne rasti hitrosti prenosa za inovativne internetne 
storitve, na primer za e-upravo, e-zdravstvo ali e-učenje; 
zato Komisijo poziva, naj glede na pričakovani neuspeh trga pri oskrbi podeželskih, 
otoških in gorskih območij z dostopovnimi omrežji naslednje generacije v smernice 
Skupnosti o uporabi pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih 
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omrežij kot izbirno možnost, zlasti za zagotovitev udeležbe lokalnih organov, vključijo 
tudi nove organizacijske modele za visokohitrostna in ultrahitra omrežja, na primer 
omrežja državljanov in javna omrežja ali omrežja, pridobljena z javnimi sredstvi, da bi 
širokopasovne funkcije postale dostopne vsem Evropejcem in bi dosegli enako 
obravnavo mestnih območij, podeželja in redko poseljenih območij ter zagotovili enake 
standarde glede kakovosti, dostopnosti in cen;

14. poudarja, da je cilj oblikovanja predvidljivega regulativnega naložbenega in 
konkurenčnega okolja spodbujanje vlaganj v nova visokohitrostna omrežja kot tudi v 
tehnično in ekonomsko smotrne in nediskriminatorne možnosti dostopa in sodelovanja;

15. meni, da tudi pri sedanji ravni osnovne oskrbe problema pomanjkanja dostopovnih 
omrežij naslednje generacije na podeželskih območjih z vključevanjem frekvenc 
„digitalne dividende“ v okviru tehnologije LTE dolgoročno ne bomo rešili, zlasti ker 
dolgoročno ni mogoče izključiti zdravstvenih posledic radiofrekvenčnih povezav; zato 
meni, da bi bilo tudi na teh območjih smotrno uporabiti vse razpoložljivo financiranje 
EU ter nacionalno in regionalno financiranje za prazne cevovode, ki bi bili namenjeni 
dostopovnim omrežjem naslednje generacije, pri čemer se izgradnji širokopasovnega
omrežja na osnovi optičnih vlaken da prednost tam, kjer dolgoročno predstavlja najbolj 
gospodarno in trajnostno rešitev;

16. meni, da so lahko javna finančna sredstva, namenjena širokopasovnim povezavam, 
učinkovita spodbuda za povečanje konkurenčnosti evropskih regij, če so usmerjena v 
razvoj modernih infrastruktur naslednje generacije z visoko zmogljivostjo prenosa na 
območjih z izjemno slabo povezljivostjo; meni, da bi si ta območja lahko, še posebej če 
gre za območja z visoko gostoto poselitve in industrijska območja, ob inovativnem in 
ustvarjalnem potencialu novih storitev, ki bi bile na voljo državljanom in podjetjem, 
hitro opomogla;

17. meni, da bi bilo treba spodbujati naložbene projekte – tudi v obliki javno-zasebnih 
partnerstev – za vzpostavljanje odprtih omrežij, ki bi omogočala učinkovit razvoj 
konkurence v prid tehnološki inovativnosti in gospodarskemu razvoju evropskih regij;

18. poziva k uporabi različnih finančnih instrumentov ob upoštevanju specifičnih 
značilnosti regij, posebej tistih s posebnimi gospodarskimi, geografskimi in 
demografskimi lastnostmi v smislu oddaljenosti, težav, povezanih s konkurenčnimi trgi, 
ali pomanjkanja ekonomij obsega;

19. poudarja, da se ukrepi na tem področju sprejemajo predvsem na lokalni ravni, in 
podpira prizadevanja Komisije za razvoj in izboljšanje mehanizmov, ki bodo omogočali 
lokalnim akterjem pridobivanje ustreznih informacij za zmanjševanje stroškov naložb;
meni, da za popolno uresničitev širokopasovnih načrtov ni dovolj le sodelovanje med 
Komisijo in državami članicami, temveč morajo biti v oblikovanje načrtov vključeni 
tudi regionalni in lokalni organi;

20. meni, da bo širitev širokopasovnih omrežij, zlasti na podeželskih območjih, olajšala 
komunikacijo, predvsem ljudem, ki so omejeno gibljivi ali živijo na odročnih območjih, 
kot tudi izboljšala dostop do storitev in spodbujala razvoj malih in srednjih podjetij na 
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podeželskih območjih ter tako pomagala ustvarjati nova delovna mesta in razvijati nove 
storitve v teh krajih;

21. poziva države članice, naj določijo, katere ukrepe je treba sprejeti, da se novim 
ponudnikom olajša uveljavitev na trgu z namenom spodbujanja konkurenčnega okolja;

22. pozdravlja akcijski načrt EU za varovanje kritične infrastrukture na področju 
informacijske tehnologije in poziva k ukrepom za izboljšanje varnosti v spletu.
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