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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 2443/2013, ktorú predkladá Philippe Martinot, francúzsky štátny 
príslušník, o nedostatku pevných telefonických liniek a širokopásmového 
pripojenia v Saint-Laurent-du-Maroni (Francúzska Guyana)

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície predkladá správu o situácii oblasti v Saint-Laurent-du-Maroni vo 
Francúzskej Guyane nazývanej „route des chutes voltaires (ex-route de Paul Isnard)“. 
Predkladateľ petície na základe značnej dokumentácie priloženej k pôvodnej petícii jasne 
preukazuje, že od roku 2001 výbor obyvateľov v uvedenej oblasti (týkajúci sa odhadom 160 
rodín na rozlohe cca 12 km) požaduje, aby miestne orgány zasiahli s cieľom zabezpečiť 
riadne pevné telefonické linky a širokopásmové pripojenie. Hoci prišli odpovede, najmä 
v roku 2004 zo strany prefektúry a v roku 2009 zo strany regiónu, situácia stále nie je 
vyriešená ani po 12 rokoch, a preto sa Európsky parlament vyzýva, aby vyšetril, či je možné, 
najmä so zreteľom na „regulačný rámec pre elektronické komunikácie“ z roku 2002 
(http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/legislative_framework/l24216a_
en.htm), zaviesť ráznejšie opatrenia, aby sa konečne vyriešila otázka, ktorá výrazne narúša 
základné práva a slobody fyzických osôb, ktorých sa týka.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 26. septembra 2014. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015

Poznámky Komisie 
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Digitálna agenda pre Európu v roku 2010 stanovila ciele týkajúce sa širokopásmového 
pripojenia na obdobie do roku 2020; do roku 2020 majú mať všetci obyvatelia prístup na 
internet s rýchlosťou 30 Mb/s a aspoň 50 % európskych domácností s internetom má mať 
pripojenie s rýchlosťou vyše 100 Mb/s.

Komisia si je vedomá skutočnosti, že niektoré oblasti v EÚ – najmä riedko osídlené oblasti –
ešte nemajú pevné širokopásmové pripojenie. Napríklad v meste Saint-Laurent-du-Maroni 
49 % domácností má pripojenie s rýchlosťou minimálne 2 Mb/s, 51 % domácností zatiaľ však 
nemá žiadne pokrytie1... V týchto oblastiach zlyhaní trhu môže zásah orgánov verejnej moci 
pomôcť a stimulovať súkromné investície. To je možné urobiť pomocou regulačných 
opatrení: napríklad smernica o znižovaní nákladov2 uľahčí a podporí zavádzanie 
vysokorýchlostných digitálnych sietí (t. j. rýchleho širokopásmového internetu). Hlavnými 
finančnými nástrojmi EÚ na stimulovanie investícií sú Nástroj na prepájanie Európy3 a 
európske štrukturálne a investičné fondy4.

Pokiaľ ide o európske štrukturálne fondy, 18. decembra 2014 bol prijatý operačný program 
EFRR – ESF pre Francúzsku Guyanu na obdobie rokov 2014 – 2020. Z EFRR bude na IKT 
pridelených viac ako 33 miliónov EUR. 15 miliónov EUR z týchto investícií sa použije na 
podporu investícií do vysokorýchlostných širokopásmových sietí a 6 miliónov EUR do 
chrbticovej siete/medziuzlových spojov. Okrem toho bude v rámci tohto operačného 
programu podporený územný rozvoj, a to konkrétne v Saint-Laurent-du-Maroni. Na balík 
špecifických opatrení pre mesto sa prostredníctvom tzv. integrovaných územných investícií 
pridelí celkový rozpočet 30 miliónov EUR, z čoho bude 15 miliónov EUR pridelených na 
projekty v oblasti IKT.

Okrem toho je podľa plánu Francúzskej Guyany na zavedenie širokopásmového pripojenia 
(SDTAN – Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique) mesto Saint-Laurent-
du-Maroni súčasťou pilotného projektu na zavedenie optického kábla v celom meste, 
predovšetkým prostredníctvom elektrických sietí EDF. Mesto bolo nedávno začlenené do 
„prioritnej oblasti 1“, ktorá je zameraná na rozvoj účastníckeho vedenia, s cieľom dosiahnuť 
93 % liniek, ktoré môžu fungovať s rýchlosťou 8 Mb/s.

Pokiaľ ide o NPE, Európska komisia v júli 2014 spustila iniciatívu Prepojené komunity s 
cieľom vytvoriť súbor projektov a online komunitu, aby realizátori projektov mohli naďalej 
diskutovať a vymieňať si skúsenosti, rady a osvedčené postupy. Online komunitu bude možné 
nájsť na webových stránkach Broadband Europe od začiatku roka 2015. Webové stránky 
Broadband Europe poskytujú aj informácie o politike Komisie týkajúcej sa rozvoja 
vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia v Európe a uvádzajú osvedčené postupy 
týkajúce sa rozvoja širokopásmového pripojenia v jednotlivých krajinách. Stránky sú k 
dispozícii na: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/high-speed-broadband.

Záver

                                               
1  SDTAN, Guyana, máj 2012, s.°50.
2  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/61/EÚ z 15. mája 2014 o opatreniach na zníženie nákladov na 
zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí.
3  http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility.
4  http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm.
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Priamy regulačný zásah a/alebo verejné financovanie zavedenia širokopásmového pripojenia 
v oblasti, ktorú uvádza predkladateľ petície, patria v prvom rade do právomoci národných a 
regionálnych orgánov. Je však cieľom Európskej komisie, aby do roku 2020 všetci Európania 
mali prístup aspoň k digitálnym sietiam s rýchlosťou 30 Mb/s. Komisia preto nabáda 
príslušné orgány, aby zabezpečili tieto investície v blízkej budúcnosti. Zároveň pozýva 
predkladateľa petície, aby navštívil jej webové stránky Broadband Europe.


