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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. s ohledem na skutečnost, že pokrytí výkonným širokopásmovým připojením je zásadní 
pro zavedení cílů strategie EU 2020 do praxe s cílem podpořit růst hospodářství, posílit 
konkurenceschopnost Evropy a umožnit všem regionům a společenským skupinám, aby 
se zapojily do digitálního věku, 

1. zastává názor, že by se z celoplošného pokrytí širokopásmovým připojením měla stát 
všeobecně přístupná služba, protože má nepostradatelný význam pro vytvoření rovných 
životních podmínek po celé Evropě;

2. konstatuje, že náklady v oblasti administrativy a plánování při provádění vnitrostátních
a evropských programů na podporu širokopásmového připojení jsou značné; proto 
vyzývá Komisi a členské státy, aby v zájmu zvýšení odtoku prostředků co nejvíce 
zjednodušily podmínky pro poskytování podpory a postupy;

3. konstatuje, že stávající evropské předpisy v oblasti poskytování podpor v praxi často 
vedou k právní nejistotě, což brzdí plánované investice; proto vyzývá Komisi, aby 
prozkoumala, do jaké míry lze tyto předpisy zjednodušit a přizpůsobit je tak, aby více 
podněcovaly k investicím;

4. poukazuje na skutečnost, že definici základního pokrytí bude v budoucnosti třeba 
přizpůsobit změněným potřebám; proto vyzývá Komisi, aby vzhledem k selhání trhu, 
které lze očekávat při pokrývání venkovských oblastí sítěmi NGA, do pokynů 
pro širokopásmové připojení zapracovala nové modely poskytování přístupu k rychlému
a superrychlému internetu;

5. domnívá se, že i při základním pokrytí pomocí zapojení frekvencí z „digitální 
dividendy“ nebude možné dlouhodobě vyřešit problém chybějících sítí NGA; proto 
považuje za smysluplné, aby i v těchto oblastech bylo umožněno financování rezervních 
potrubních vedení pro sítě NGA.


