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POBUDE 

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 

energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

 poudarja, da bosta k vzpostavitvi enotnega digitalnega trga na najbolj vključujoč način 

prispevali močna evropska gigabitna družba in pravočasna uporaba tehnologij 5G, saj 

lahko visokohitrostna širokopasovna povezava spodbuja splošno rast, zlasti na podeželju, 

tako da vzpostavlja potrebna orodja za vključevanje v dobo interneta stvari (IoT – 

Internet of Things) z enako hitrostjo kot v mestnih območjih, hkrati pa ima podeželje 

zaradi nižjih stroškov prebivanja, hrane in izobraževanja konkurenčno prednost;

 obžaluje, da se je EU na tehnologijo 4G odzvala počasi v primerjavi z drugimi regijami v 

svetu, ki so na tem področju prevzele vodilno vlogo in zdaj uživajo vse s tem povezane 

koristi;

 poudarja, da je zato, da bi se EU na področju tehnologije 5G prebila na čelo, izredno 

pomembno učinkovito odzivanje v zgodnjih fazah te tehnologije, saj vodilna svetovna 

vloga pri njenem uvajanju lahko prinese zelo velike koristi; za to pa morajo biti politike 

in pravila usmerjeni v prihodnost ter s tržno usmerjenim in manj strogim pristopom, ki bo 

spodbujal konkurenco, podpirati naložbe in inovacije, spremljati pa jih mora premišljena 

davčna politika, ki bo upoštevala, da so naložbe potrebne za ustvarjanje konkurence, ki 

bo vodila v inovacije, nove storitve in končno več naložb, ki bodo prinesle koristi 

potrošnikom; 

 poudarja, da je treba uskladiti osnovna pravila za dodelitev novih frekvenc v 

pasu 700 MHz za brezžično širokopasovno povezavo ter razmisliti o dodelitvi licenc za 

dovolj dolgo obdobje, da bi vlagateljem zagotovili predvidljivost, hkrati pa poudarja, da 

je za uporabo tehnologije 5G strateško pomembno, da bi dosegli dogovor o uskladitvi 

vseh frekvenčnih pasov pod in nad 6 GHz in da je ta dogovor treba doseči do konca 

leta 2017;

 poudarja, da je za hitro uvedbo interneta stvari ključno vzpostaviti splošno sprejete 

standarde za omrežja 5G in naprave, usposobljene za tehnologijo 5G, za sprejetje teh 

standardov pa mora vodilno vlogo prevzeti zasebni sektor;

 je zaskrbljen, da bi EU brez sodobnega digitalnega omrežja in infrastrukture, ki bi 

zagotavljala kakovostno in hitro povezljivost, lahko pri privabljanju naložb in ohranjanju 

znanja zaostala za drugimi regijami ter tako izgubila konkurenčno prednost;

 ponovno izraža prepričanje, da je nujno potrebna standardizacija tehnologij 5G, da bi 

preprečili njihovo fragmentacijo, ki bi ovirala interoperabilnost, in opozarja, da je za 

prevzem vodilne vloge pri oblikovanju svetovnih standardov bistveno mednarodno 

sodelovanje, ponovno pa tudi poudarja, da bi morali biti za pravočasen začetek trženja 

tehnologij 5G začetni globalni standardi 5G na voljo do konca leta 2019;

 poudarja, da bi lahko kljub sedanji vztrajni, vendar nizki rasti in visoki stopnji 

brezposelnosti, zlasti med mladimi, po navedbah Komisije v okviru akcijskega načrta za 

uporabo tehnologij 5G v EU ustvarili dva milijona delovnih mest;
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 poudarja, da je potrebno tesno sodelovanje vseh deležnikov, od institucij EU do držav 

članic, od zasebnega sektorja do civilne družbe, saj bomo le tako lahko razvili skupno in 

enotno vizijo, ki bo temeljila na ideji, da digitalne tehnologije in komunikacije 

omogočajo boljše življenje za vse; 

 ponovno izraža prepričanje, da se lahko močnejši in dinamični notranji trg vzpostavi 

samo s trdno rastjo in večjo zaposlenostjo in da bomo rast in ustvarjanje kakovostnih 

delovnih mest najhitreje dosegli z dokončanjem uspešnega enotnega digitalnega trga.

 


