
 

AD\1117872CS.docx  PE595.493v02-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Evropský parlament 
2014-2019  

 

Výbor pro kulturu a vzdělávání 
 

2016/2305(INI) 

1.3.2017 

STANOVISKO 

Výboru pro kulturu a vzdělávání 

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

k internetové konektivitě pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: 

evropská gigabitová společnost a 5G 

(2016/2305(INI)) 

Navrhovatelka: Silvia Costa 

 



 

PE595.493v02-00 2/6 AD\1117872CS.docx 

CS 

PA_NonLeg 



 

AD\1117872CS.docx 3/6 PE595.493v02-00 

 CS 

NÁVRHY 

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. bere na vědomí sdělení Komise nazvané „Připojení pro konkurenceschopný jednotný 

digitální trh“ a její „Akční plán 5G pro Evropu“, jež pro členské státy představují 

jedinečnou příležitost k tomu, aby svým kulturním a tvůrčím inovátorům, zejména MSP, 

umožnily ještě více konkurovat na světové scéně a předvést svůj podnikatelský a inovační 

talent; 

2. vítá cíle gigabitové společnosti, jimiž je zajistit všem evropským spotřebitelům síť 

s přenosovou rychlostí 100 Mb/s a hlavním socioekonomickým hybatelům, např. školám, 

hlavním dopravním uzlům, finančním institucím a silně digitalizovaným podnikům, 

v budoucnu sítě s rychlostí mezi 1Gb/s a 100Gb/s; 

3. vítá ambiciózní plán zajistit v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality do roku 

2025 na základních a středních školách, univerzitách a v knihovnách ultrarychlý internet; 

zdůrazňuje, že rychlejší a lepší připojení přináší obrovské příležitosti k obohacení 

učebních metod, podpoře výzkumu a rozvoji vysoce kvalitních vzdělávacích služeb on-

line, jakož i k vytvoření lepších možností pro distanční vzdělávání; zdůrazňuje, že tyto 

příležitosti rozšíří digitální dovednosti a mediální gramotnost učitelů, dětí a studentů 

a členským státům umožní další sdílení osvědčených postupů; zdůrazňuje, že přizpůsobení 

vzdělávacích systémů a systémů odborné přípravy je nezbytné k uspokojení zvyšující se 

poptávky po kvalifikovaných pracovnících s digitálními dovednostmi v EU; v této 

souvislosti poukazuje na skutečnost, že je důležité investovat do celoživotního rozvoje 

učitelů; zdůrazňuje, že je zapotřebí dalšího úsilí ke zlepšení mediální gramotnosti občanů 

na všech úrovních vzdělávání, a zejména dětí a nezletilých osob; 

4. domnívá se, že by Evropa měla zajistit průběžné vzdělávání kvalifikovaných pracovníků, 

pokud jde o nové systémy a nové oblasti využití, a sice vytvořením a zpřístupněním 

vzdělávacích osnov pro rozvoj dovedností nezbytných pro 5G ve spolupráci s Evropským 

inovačním a technologickým institutem (EIT); 

5. zdůrazňuje příležitosti, které nabízí Evropský fond pro strategické investice jednak 

obecně, a jednak konkrétně pro rozvoj infrastruktury veřejných služeb prostřednictvím své 

interakce s jinými fondy; domnívá se, že je třeba zaměřit úsilí na rozvoj nových 

digitálních dovedností v oblasti navrhování systémů a řešení, a to prostřednictvím velkých 

investic do vzdělávání, včetně digitalizace škol, které mohou společně odstranit digitální 

propast a zabránit digitálnímu vyloučení;  

6. domnívá se, že sítě 5G jsou více než jen další vývojová fáze širokopásmového připojení 

a že budou klíčovým prostředkem umožňujícím rozvoj budoucího digitálního světa, tj. 

další generace všudypřítomné širokopásmové infrastruktury pro velmi rychlé připojení, 

která podnítí transformační procesy ve všech odvětvích ekonomiky (ve zdravotní péči, 

energetice, veřejných službách, výrobě, dopravě, automobilovém průmyslu, virtuální 

realitě atd.), a rostoucí spotřebitelskou poptávku v životě každého z nás; 

7. uznává, že 5G může podnítit rozvoj výjimečných a přelomových aplikací a konceptů, jako 

je internet věcí, které mohou znamenat širokou škálu příležitostí pro kulturní a kreativní 
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odvětví, neboť otevřou nové cesty k dalšímu šíření obsahu a výrobků; 

8. zdůrazňuje, že 5G má potenciál proměnit revolučním způsobem přístup k obsahu a jeho 

šíření a podstatně obohatit uživatelskou zkušenost a současně umožnit vývoj nových 

forem kulturního a tvůrčího obsahu; v této souvislosti zdůrazňuje, že je nutné přijmout 

účinná opatření pro boj proti pirátství a zaujmout komplexní přístup ke zlepšení 

prosazování práv duševního vlastnictví, aby bylo možné zajistit snadné cesty k legálnímu 

obsahu pro spotřebitele; 

9. domnívá se, že 5G umožní poskytování nových vysoce kvalitních služeb, připojí nová 

odvětví a v konečném důsledku přinese stále sofistikovanějším a náročnějším digitálním 

uživatelům lepší zákaznické zkušenosti; 

10. podtrhuje, že audiovizuální odvětví je jedním z klíčových hybatelů úspěchu technologie 

5G v Evropě, neboť vytváří pracovní příležitosti a podporuje hospodářský růst, a že 

pokrok v tomto odvětví může mít výrazný a příznivý dopad na hodnotový řetězec 

audiovizuálních médií, včetně výroby obsahu, inovací, distribuce a uživatelského 

prostředí; vyzývá proto Komisi a členské státy, aby vzaly v potaz potřeby a zvláštnosti 

tohoto odvětví, zejména ty, jež souvisejí s vysíláním; 

11. bere na vědomí záměr Komise zpřístupnit pro 5G provizorní frekvenční pásma; v této 

souvislosti připomíná, že je důležité řádně zohlednit potřeby a zvláštnosti odvětví 

televizního a rozhlasového vysílání související s evropským audiovizuálním modelem, 

který je významný jak ze společenského, tak kulturního hlediska; 

12. upozorňuje na značné rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o přístup 

k vysokorychlostnímu internetovému připojení, jakož i na stávající nedostatečný přístup 

ke 3G a 4G ve venkovských komunitách, zeměpisně odlehlých oblastech a v izolovaných 

regionech; zdůrazňuje, že je důležité poskytovat digitální připojení a zajistit, aby rozvoj 

5G významně snížil digitální propast mezi občany, zejména mezi městskými 

a venkovskými oblastmi; vyzývá Komisi, aby prosazovala zavádění sítí a podporovala 

inovace založené na 5G, a to i v odlehlých oblastech, kde jsou nutné modely veřejných 

investic nebo společného investování, má-li být zaručena kvalita připojení a rozmanitost 

obsahu; podporuje rozvoj speciálně upravených nabídek s cílem zlepšit přístup k finančně 

dostupným základním službám pro zranitelné sociální skupiny; zdůrazňuje, že další 

zavádění digitální infrastruktury, zejména v oblastech s nižší hustotou osídlení, podporuje 

sociální a kulturní integraci, moderní vzdělávací a informační procesy a regionální 

kulturní ekonomiku a umožňuje pokrok v mnoha oblastech, včetně vzdělávání 

a sdělovacích prostředků; 

13. vítá podporu soudržného přístupu usilujícího o vhodnější přizpůsobení povinností 

týkajících se pokrytí u licencí na spektrum s cílem podnítit připojení ve venkovských 

oblastech; zdůrazňuje, že soukromé investice do internetového připojení by neměly být 

podporovány pouze v souvislosti s konkurenceschopnými trhy s vysokou kapacitou 

v městských oblastech, ale také s ohledem na méně ziskové venkovské oblasti 

s nedostatečnými službami; 

14. naléhavě žádá všechny členské státy, aby urychleně provedly ustanovení směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních 
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k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii1 

s cílem zajistit přiměřenou úroveň bezpečnosti, pokud jde o účinnost a udržitelnost tohoto 

plánu; 

15. doporučuje, aby Komise zavedla roční hodnocení pokroku akčního plánu pro 5G, které 

bude zahrnovat zprávy o doporučeních, a informovala Parlament o výsledcích. 

  

                                                 
1 Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1. 
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