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Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja 

 *** Postopek odobritve 

 ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava) 

 ***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava) 

 ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava) 

 

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 

akta.) 

 

 

 

 

 

Predlogi sprememb k osnutku akta 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih 
 

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 

zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 

besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu. 

 

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 

del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 

obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 

vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 

določbo tega akta. 

 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 

besedila 

 

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 

označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 

prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 

tiskom. 

Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 

namenom priprave končnega besedila in niso označene. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 

št. 1316/2013 in Uredbe (EU) št. 283/2014 v zvezi s spodbujanjem internetne 

povezljivosti v lokalnih skupnostih 

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2016)0589), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 172 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih mu je Komisija podala predlog (C8-0378/2016), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 00.00.001, 

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 00.00.002, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora 

za proračun, Odbora za promet in turizem ter Odbora za regionalni razvoj 

(A8-0000/2017), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. poziva Komisijo, naj mu predlog ponovno predloži, če ga bo nadomestila z drugim 

besedilom, bistveno spremenila ali ga namerava bistveno spremeniti; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) V sporočilu Komisije o evropski 

viziji internetne povezljivosti za državljane 

in podjetja na enotnem digitalnem trgu14 je 

(1) V sporočilu Komisije z dne 

14. septembra 2016 z naslovom 

Povezljivost za konkurenčen enotni 

                                                 
1 UL C,, str. . 
2 UL C,, str. . 
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opisanih več možnih ukrepov, s katerimi bi 

bilo mogoče izboljšati povezljivost v 

Evropski uniji. 

digitalni trg – evropski gigabitni družbi 

naproti o evropski viziji internetne 

povezljivosti za državljane in podjetja na 

enotnem digitalnem trgu je opisanih več 

možnih ukrepov, s katerimi bi bilo mogoče 

izboljšati povezljivost v Evropski uniji. 

__________________ __________________ 

14 Sporočilo Komisije Evropskemu 

parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 

regij: Povezljivost za konkurenčen enotni 

digitalni trg – evropski gigabitni družbi 

naproti (COM(2016) 587). 

 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Komisija v svojem sporočilu z 

dne 26. avgusta 2010 z naslovom 

Evropska digitalna agenda opozarja, da 

strategija Evropa 2020 poudarja pomen 

uvajanja širokopasovnih povezav za 

spodbujanje socialne vključenosti in 

konkurenčnosti v Uniji in ponovno 

potrjuje cilj, tj. da bi do leta 2020 

zagotovili i) vsem evropskim državljanom 

dostop do veliko hitrejših internetnih 

povezav, ki bi presegale 30 Mb/s, ter ii) da 

bi se lahko polovica ali več evropskih 

gospodinjstev naročila na internetne 

povezave s hitrostjo nad 100 Mb/s. 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Med ukrepi v podporo vizije o 

evropski povezljivosti se z njo spodbuja 

uvedba lokalnih brezžičnih točk dostopa z 

enostavnimi postopki načrtovanja in manj 

regulativnimi ovirami. Take točke dostopa, 

tudi tiste, ki imajo pomožno vlogo pri 

opravljanju drugih javnih storitev ali so po 

naravi nekomercialne, lahko pomembno 

prispevajo k izboljšanju sedanjih in uvedbi 

prihodnjih generacij omrežij za brezžične 

komunikacije, saj omogočajo natančnejšo 

pokritost v skladu s spreminjajočimi se 

potrebami. 

(2) Med ukrepi v podporo vizije o 

evropski povezljivosti se z njo spodbuja 

uvedba lokalnih brezžičnih točk dostopa z 

enostavnimi postopki načrtovanja in manj 

regulativnimi ovirami. Take točke dostopa, 

tudi tiste, ki imajo pomožno vlogo pri 

opravljanju drugih javnih storitev ali so po 

naravi nekomercialne, lahko pomembno 

prispevajo k izboljšanju sedanjih in uvedbi 

prihodnjih generacij omrežij za brezžične 

komunikacije, saj omogočajo natančnejšo 

pokritost v skladu s spreminjajočimi se 

potrebami. Te točke dostopa lahko 

oblikujejo mrežo z enotnim sistemom 

overitve, veljavnim na celotnem 

evropskem ozemlju. Sistem mora 

zagotoviti nevtralnost omrežja in podatkov 

ne sme uporabljati za oglaševanje ali 

druge komercialne namene. 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Unija bi morala v skladu s 

Sporočilom o evropski viziji internetne 

povezljivosti za državljane in podjetja na 

enotnem digitalnem trgu in za spodbujanje 

digitalne vključenosti podpirati 

zagotavljanje brezplačne lokalne brezžične 

povezljivosti v središčih lokalnega javnega 

življenja, tudi na mestih na prostem, 

dostopnih širši javnosti. Taka podpora v 

Uredbi (EU) št. 1316/201315 in Uredbi 

(EU) št. 283/201416 zaenkrat ni zajeta. 

(3) Unija bi morala v skladu s 

Sporočilom Komisije z dne 

14. septembra 2016 in za spodbujanje 

digitalne vključenosti podpirati 

zagotavljanje brezplačne in neomejene 

lokalne brezžične povezljivosti v središčih 

lokalnega javnega življenja, tudi na mestih 

na prostem, dostopnih širši javnosti. Taka 

podpora v Uredbi (EU) št. 1316/201315 ali 

Uredbi (EU) št. 283/201416 zaenkrat ni 

zajeta. 

__________________ __________________ 

15 Uredba (EU) št. 1316/20136 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

15 Uredba (EU) št. 1316/20136 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 
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11. decembra 2013 o vzpostavitvi 

Instrumenta za povezovanje Evrope, 

spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in 

razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in 

(ES) št. 67/2010, (UL L 348, 20.12.2013, 

str. 129), kot je bila nazadnje spremenjena 

z Uredbo (EU) 2015/1017 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 

(UL L 169, 1.7.2015, str. 1). 

11. decembra 2013 o vzpostavitvi 

Instrumenta za povezovanje Evrope, 

spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in 

razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in 

(ES) št. 67/2010, (UL L 348, 20.12.2013, 

str. 129), kot je bila nazadnje spremenjena 

z Uredbo (EU) 2015/1017 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 

(UL L 169, 1.7.2015, str. 1). 

16 Uredba (EU) št. 283/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 

o smernicah za vseevropska omrežja na 

področju telekomunikacijske infrastrukture 

in razveljavitvi Odločbe št. 1336/97/ES 

(UL L 86, 21.3.2014, str. 14). 

16 Uredba (EU) št. 283/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 

o smernicah za vseevropska omrežja na 

področju telekomunikacijske infrastrukture 

in razveljavitvi Odločbe št. 1336/97/ES 

(UL L 86, 21.3.2014, str. 14). 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) S tovrstno pomočjo bi bilo treba 

spodbujati subjekte z javnim poslanstvom, 

kot so javni organi in izvajalci javnih 

storitev, da bi nudili brezplačno lokalno 

brezžično povezljivost kot pomožno 

storitev za svoje javno poslanstvo, tako da 

bi lokalne skupnosti lahko izkoristile 

širokopasovne povezave zelo visoke 

hitrosti v središčih javnega življenja. Med 

takimi subjekti bi lahko bile občine in 

drugi javni organi, knjižnice in bolnišnice. 

(4) S tovrstno pomočjo bi bilo treba 

spodbujati subjekte z javnim poslanstvom, 

kot so javni organi in izvajalci javnih 

storitev, da bi nudili brezplačno in 

neomejeno lokalno brezžično povezljivost 

kot pomožno storitev za svoje javno 

poslanstvo, tako da bi lokalne skupnosti 

lahko izkoristile širokopasovne povezave 

zelo visoke hitrosti v središčih javnega 

življenja. Med takimi subjekti bi lahko bile 

občine in drugi javni organi ter kulturni 

prostori, kot so knjižnice, muzeji, šole, 

bolnišnice in zdravstveni domovi. 

(Da bi bilo besedilo, ki ga je predlagal Parlament, usklajeno v vseh jezikih, mora izraz 

„brezplačno in neomejeno“ ustrezati angleškemu izrazu „free of charge and free from 

restrictions“.) 

Or. pt 
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Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Lokalna brezžična povezljivost bi 

se morala šteti za brezplačno samo, če se 

zagotavlja brez ustreznega nadomestila 

bodisi z neposrednim plačilom bodisi z 

drugimi vrstami nadomestila, vključno z 

oglaševanjem in dajanjem osebnih 

podatkov. 

(5) Lokalna brezžična povezljivost bi 

se morala šteti za brezplačno in neomejeno 

samo, če se zagotavlja brez ustreznega 

nadomestila bodisi z neposrednim plačilom 

bodisi z drugimi vrstami nadomestila, 

vključno z oglaševanjem in dajanjem 

osebnih podatkov, ter neomejeno glede 

pogojev uporabe, kot je povezava za 

omejen čas, z omejeno hitrost ali z 

omejenim obsegom prometa. 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6a) Pokritost podeželja z novimi 

dostopovnimi omrežji je še vedno bistveno 

manjša kot v mestih, saj fiksna 

tehnologija na podeželju pokriva le 28 % 

gospodinjstev. 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Glede na nekomercialno naravo 

tega posega in majhen obseg predvidenih 

posameznih projektov bi bilo treba upravno 

breme omejiti na najmanjšo možno mero. 

(8) Glede na nekomercialno naravo 

tega posega in majhen obseg predvidenih 

posameznih projektov bi bilo treba upravno 

breme omejiti na najmanjšo možno mero. 
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Zato bi bilo treba poseg izvesti z 

najprimernejšimi oblikami finančne 

pomoči, zlasti nepovratnimi sredstvi, ki so 

zdaj in bodo v prihodnje na voljo v okviru 

finančne uredbe. Poseg ne bi smel biti 

odvisen od finančnih instrumentov. 

Zato bi bilo treba poseg izvesti z 

najprimernejšimi oblikami finančne 

pomoči, zlasti nepovratnimi sredstvi, na 

primer boni, ki so zdaj in bodo v prihodnje 

na voljo v okviru finančne uredbe. Poseg 

ne bi smel biti odvisen od finančnih 

instrumentov. 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8a) Ker so finančna sredstva omejena, 

število vlog pa bi se lahko povečalo, je 

treba zagotoviti poenostavljene upravne 

postopke za pravočasno sprejemanje 

odločitev. Uredbo (EU) št. 1316/2013 

(uredba o IPE) je treba spremeniti tako, 

da bi lahko države članice podprle 

kategorije predlogov v skladu z merili iz 

oddelka 4, se izognile posamičnim 

odobritvam vlog in zagotovile, da letno 

potrjevanje izdatkov in poročanje Komisiji 

ne bi bila obvezna za subvencije, 

pridobljene v okviru te uredbe. 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Razpoložljiva sredstva je treba 

dodeliti geografsko uravnoteženo, kar bi 

omogočilo izvedbo projektov v vseh 

državah članicah. To načelo, namenjeno 

zagotovitvi geografske uravnoteženosti, je 
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treba vključiti v ustrezne delovne 

programe, sprejete v skladu z uredbo o 

IPE, v razpise za zbiranje predlogov in, če 

je potrebno, omogočiti večje število vlog iz 

držav članic, kjer je bila udeležba do zdaj 

sorazmerno nizka. Merila za izbor vlog ne 

smejo dajati prednosti območjem, ki so že 

digitalizirana, na račun regij, ki 

povezljivost najbolj potrebujejo. 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Glede na potrebe po povezljivosti v 

Uniji in nujnosti spodbujanja dostopovnih 

omrežij, ki lahko po vsej EU zagotovijo 

internetno izkušnjo visoke kakovosti na 

podlagi širokopasovnih storitev zelo visoke 

hitrosti, bi si bilo treba prizadevati za 

geografsko uravnoteženo porazdelitev 

finančne pomoči. 

(11) Glede na potrebe po povezljivosti v 

Uniji in nujnosti spodbujanja dostopovnih 

omrežij, ki lahko po vsej EU zagotovijo 

internetno izkušnjo visoke kakovosti na 

podlagi širokopasovnih storitev visoke 

hitrosti v skladu s cilji evropske gigabitne 

družbe, bi si bilo treba prizadevati za 

geografsko uravnoteženo porazdelitev 

finančne pomoči in spodbujati načelo 

splošnega dostopa državljanov do 

ugodnosti informacijske družbe. 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b 

Uredba (EU) št. 1316/2013 

Člen 7 – odstavek 4 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) ukrepi na področju zagotavljanja 

brezplačne lokalne brezžične povezljivosti 

v lokalnih skupnostih financirajo z 

(c) ukrepi na področju zagotavljanja 

brezplačne in neomejene lokalne brezžične 

povezljivosti v lokalnih skupnostih 
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nepovratnimi sredstvi ali oblikami finančne 

pomoči, ki ne spadajo med finančne 

instrumente. 

financirajo z nepovratnimi sredstvi ali 

oblikami finančne pomoči, ki ne spadajo 

med finančne instrumente. 

 (Ta predlog spremembe velja za celotno 

besedilo. Če bo sprejet, bodo potrebne 

ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.) 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 

Uredba (EU) št. 283/2014 

Priloga – oddelek 4 – odstavek 3 – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1) jih izvaja subjekt z javnim 

poslanstvom, ki lahko načrtuje in 

nadzoruje namestitev lokalnih brezžičnih 

točk dostopa na javnih mestih v zaprtih 

prostorih in na prostem; 

1) jih izvaja subjekt z javnim 

poslanstvom, ki lahko načrtuje in 

nadzoruje namestitev lokalnih brezžičnih 

točk dostopa na javnih mestih v zaprtih 

prostorih in na prostem ter zagotavlja 

financiranje stroškov namestitve; 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 

Uredba (EU) št. 283/2014 

Priloga – oddelek 4 – odstavek 3 – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2) izhajajo iz širokopasovne 

povezljivosti zelo visoke hitrosti, ki 

uporabnikom omogoča internetno izkušnjo 

visoke kakovosti in: 

2) izhajajo iz širokopasovne 

povezljivosti visoke hitrosti, ki 

uporabnikom omogoča internetno izkušnjo 

visoke kakovosti in: 

Or. pt 
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Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 

Uredba (EU) št. 283/2014 

Priloga – oddelek 4 – odstavek 3 – točka 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3a) zagotavljajo, da sta nakup opreme 

in vzpostavitev storitev v skladu z 

Direktivo 2014/24/EU1a Evropskega 

parlamenta in Sveta. 

 _________________________ 

 1a Direktiva 2014/24/EU z dne 

26. februarja 2014 o javnem naročanju in 

razveljavitvi Direktive 2004/18/ES 

(UL L 94, 28.3.2014, str. 65) 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 

Uredba (EU) št. 283/2014 

Priloga – oddelek 4 – odstavek 3 – točka 3 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3b) spoštujejo načela tehnološke 

nevtralnosti, učinkovite uporabe javnega 

financiranja in prilagodljivosti projektov 

boljšim tehnološkim ponudbam. 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 

Uredba (EU) št. 283/2014 

Priloga – oddelek 4 – odstavek 5 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Razpoložljiva sredstva se geografsko 

uravnoteženo dodelijo projektom, ki 

izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje glede 

na prejete predloge, praviloma pa po 

načelu ,kdor prej pride, prej melje‘.“ 

Razpoložljiva sredstva se projektom, ki 

izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje glede 

na prejete predloge, dodelijo geografsko 

uravnoteženo med državami članicami, 

praviloma pa po načelu ,kdor prej pride, 

prej melje‘ v skladu z delovnimi programi, 

ki prispevajo k ekonomski, socialni in 

teritorialni koheziji Unije ter spodbujajo 

digitalno vključenost. 

Or. pt 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 

Uredba (EU) št. 283/2014 

Priloga – oddelek 4 – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Države članice lahko za razvoj storitev in 

dodatnih ponudb, ki bi povečale trajnost 

projektov, namenijo lastna sredstva ali 

sredstva iz evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov. 

Or. pt 
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OBRAZLOŽITEV 

Shema WIFI4EU spodbuja krepitev razvoja bolj vključujoče evropske digitalne družbe. 

 

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je v svojem govoru o stanju v Evropski 

uniji 14. septembra 2016 pozval, naj se oblikuje „nov pravni okvir, ki bo pritegnil in omogočil 

naložbe v povezljivost“, ki „bi morala koristiti vsem“. 

 

V okviru Junckerjeve zaveze „povezljivost, ki koristi vsem, pomeni, da ne bi smelo biti 

pomembno, kje živite ali koliko zaslužite“, zato je predlagal, „da do leta 2020 vsaka evropska 

vas in vsako mesto dobita brezplačen brezžični dostop do interneta v okolici glavnih središč 

javnega življenja“.  

 

V zvezi s tem je shema WIFI4EU priložnost za potrditev načela splošnega dostopa evropskih 

državljanov do ugodnosti informacijske družbe v okviru telekomunikacijskega svežnja z 

izvedbo pilotnega projekta uravnotežene geografske razsežnosti in porazdelitve kot modela za 

razvoj vključujočih platform brezplačnega in dinamičnega dostopa do brezžičnih omrežij, ki 

bo odporen na tehnološki napredek. 

 

Prav tako je priložnost za razvoj in uvedbo edinstvenega koncepta evropske digitalne 

identitete, saj pilotni projekt vključuje navdihujoče vrednote evropskega projekta in se 

osredotoča na rešitve za državljane ter priložnosti za podjetja in ustvarjalce vsebin. 

 

Namen splošnega dostopa je okrepiti lokalne digitalne ekosisteme in povezavo med Evropsko 

unijo in državljani ter ustvariti več in boljše priložnosti za razvoj omrežij nove generacije.  

 

Glede na navedeno je bistveno zagotoviti, da dostop do omrežij dopolnjuje splošen in 

brezplačen dostop do storitev javnega interesa in vsebin splošnega interesa, ter spodbuditi 

poenostavljen in pregleden sistem vložitve vlog in izvajanja s preverjanjem kakovosti 

projektov in izpolnjevanja zahtev. 

 

Cilj sprememb, predlaganih v tem poročilu, je zagotoviti boljši odziv na naslednja temeljna 

načela pobude: 

 

1. Splošni in brezplačni dostop 

 

Dostopovna omrežja morajo na vsem ozemlju EU zagotoviti internetno izkušnjo visoke 

hitrosti širokopasovnih storitev in tako prispevati k razvoju evropske gigabitne družbe. 

Dostop mora biti splošen, brezplačen in neomejen. 

 

Brezplačni dostop pomeni, da se zagotavlja brez neposrednega nadomestila, oglaševanja ali 

uporabe podatkov uporabnikov za komercialne namene. 

 

2. Overitev in sistem dostopa 

 

Točke dostopa morajo oblikovati mrežo s sistemom overitve, veljavnim na celotnem ozemlju 

Evropske unije. Dostop mora upoštevati načelo enkratne overitve (one login only). Če bi 

želeli izkoristiti prednosti tega modela, bi bilo treba oblikovati referenčno predlogo, ki bo 
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zagotavljala interoperabilnost, kolektivno učinkovitost in skupno identifikacijo v povezavi s 

posebnostmi posameznega lokalnega projekta. 

 

3. Primernost 

 

Vlogo lahko vložijo javni subjekti s poslanstvom, skladnim s cilji projekta. Zaradi omejenega 

obsega financiranja posameznega projekta in morebitnega povečanja števila vlog je treba 

zagotoviti upravni sistem, ki bo zagotavljal hitre in učinkovite odločitve. V ta namen bi bilo 

treba upoštevati model dodeljevanja bonov. 

 

4. Geografska uravnoteženost 

 

Pri dodeljevanju sredstev za pobudo je treba upoštevati načelo geografske uravnoteženosti 

med državami članicami. Merila za geografsko uravnoteženost v okviru vsake države članice 

morajo biti opredeljena v delovnem programu. 

   

5. Preprečevanje izključenosti in spodbujanje teritorialne kohezije 

 

Merila za dodelitev morajo dajati prednost spodbujanju digitalne vključenosti in teritorialne 

kohezije. 

 

6. Trajnost 

 

Države članice lahko za zagotovitev trajnosti projektov ter razvoj storitev in dodatnih ponudb 

namenijo lastna sredstva ali sredstva evropskih strukturnih skladov. 

 

7. Podvajanje ponudb 

 

Upoštevajo se zgolj projekti, ki na istem območju ne podvajajo javne ali zasebne ponudbe s 

podobnimi značilnostmi. 

 

8. Spremljanje 

 

Evropska komisija mora zagotoviti sistem za spremljanje pobude, vključno z izdajanjem 

poročil o izvajanju. 


