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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o internetni povezljivosti za rast, konkurenčnost in kohezijo: evropska gigabitna družba 

in 5G 

(2016/2305(INI)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. septembra 2016 z naslovom Povezljivost 

za konkurenčen enotni digitalni trg – evropski gigabitni družbi naproti 

(COM(2016)0587) in delovnega dokumenta služb Komisije, ki je priložen temu 

sporočilu (SWD(2016)0300), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. septembra 2016 z naslovom Akcijski načrt 

za 5G v Evropi (COM(2016)0588) in delovnega dokumenta služb Komisije, ki je 

priložen temu sporočilu (SWD(2016)0306), 

– ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem 

zakoniku o elektronskih komunikacijah, ki ga je 14. septembra 2016 podala Komisija 

(COM(2016)0590), 

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 14. septembra 2016 za uredbo 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), 

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 14. septembra 2016 za uredbo Evropskega 

parlamenta in Sveta o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske 

komunikacije (COM(2016)0591), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. maja 2015 z naslovom Strategija za enotni 

digitalni trg za Evropo (COM(2015)0192) in delovnega dokumenta služb Komisije, ki 

je priložen temu sporočilu (SWD(2015)0100), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 2. julija 2014 z naslovom Uspešnemu 

podatkovno vodenemu gospodarstvu naproti (COM(2014)0442), 

– ob upoštevanju Sklepa št. 243/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

14. marca 2012 o vzpostavitvi večletnega programa politike radijskega spektra1, 

– ob upoštevanju priloge k sporočilu Komisije z dne 2. oktobra 2013 z naslovom Program 

ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT): rezultati in naslednji koraki 

(COM(2013)0685), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 19. aprila 2016 z naslovom Prednostne naloge 

na področju standardizacije IKT za enotni digitalni trg (COM(2016)0176), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. januarja 2016 z naslovom Aktu za enotni 

                                                 
1 UL L 81, 21.3.2012, str. 7. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0192


 

PE597.728v02-00 4/9 PR\1116603SL.docx 

SL 

digitalni trg naproti1, 

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 2. februarja 2016 za Sklep Evropskega 

parlamenta in Sveta o uporabi frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Uniji 

(COM(2016)0043),  

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 28. junija 2016 (EUCO 26/16), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 25. septembra 2013 z naslovom Odpiranje 

izobraževanja: inovativno poučevanje in učenje za vse z novimi tehnologijami in prosto 

dostopnimi učnimi viri (COM(2013)0654), 

– ob upoštevanju Direktive 2013/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

26. junija 2013 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z 

izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov 

(elektromagnetnih sevanj) (20. posebna direktiva v smislu člena 16(1) 

Direktive 89/391/EGS) in razveljavitvi Direktive 2004/40/ES2, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

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

za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za promet in turizem, Odbora za 

regionalni razvoj ter Odbora za kulturo in izobraževanje (A8-0000/2017), 

A. ker bo 5G gonilo inovacij, ki bo v vse panoge prineslo korenite spremembe ter 

povzročilo primere nove rabe, visokokakovostne storitve in izdelke, pritoke prihodkov 

in poslovne modele, ki bodo povečali konkurenčnost panog in zadovoljstvo 

potrošnikov;  

B. ker bo arhitektura mobilnih omrežij 5G v primerjavi s predhodnimi generacijami 

bistveno drugačna, da bi izpolnila pričakovane poslovne zahteve in zahteve glede 

zmogljivosti zelo visoko zmogljivih omrežij, zlasti kar zadeva latenco in zanesljivost; 

C. ker se bosta evropska družba in evropsko gospodarstvo v prihodnosti močno zanašala 

na infrastrukturo 5G, katere učinek bo daleč presegal obstoječa brezžična dostopovna 

omrežja, namenjena pa bo zagotavljanju visokokakovostnih in hitrejših komunikacijskih 

storitev, ki so dostopne vedno in povsod; 

D. ker se bodo omrežja 5G uvajala predvsem s komercialnimi naložbami, to uvajanje pa bo 

dovzetno za naložbam prijazno regulativno okolje; ker je ključno, da se racionalizirajo 

upravni pogoji, na primer za uvedbo majhnih celic za strogo in pravočasno usklajevanje 

spektra ter razvoj zelo visoko zmogljivega omrežja, kot je trenutno predlagano v 

Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah;  

E. ker so za uvedbo 5G in gigabitne družbe potrebni izrecen časovni razpored, sodelovanje 

z vsemi deležniki ter ustrezne naložbe, da bi vse pogoje izpolnili v potrebnem časovnem 

okviru;  

                                                 
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0009. 
2 UL L 179, 29.6.2013, str. 1. 
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I. Vizija 5G – zahteve po generacijskem premiku 

1. pozdravlja predlog Komisije, da bi pripravili akcijski načrt za 5G, s katerim bi Uniji 

zagotovili vodilno mesto pri uvajanju standardiziranih omrežij 5G v obdobju 2020–

2025; 

2. pozdravlja cilja gigabitne družbe, da bi vzpostavili omrežja s hitrostjo 100 Mb/s za vse 

evropske potrošnike, dolgoročno pa tudi omrežja s hitrostjo 1–100 Gb/s za glavne 

socialno-ekonomske gonilne sile, kot so digitalno intenzivna podjetja, večja prometna 

vozlišča, finančne institucije in šole;  

3. opozarja, da bodo morali biti sistemi 5G zmožni delovati v zelo širokem frekvenčnem 

območju,  in sicer od manj kot 1 GHz do 100 GHz z možnostjo delovanja vse do 

300 GHz; poudarja, da morajo frekvence od 3–6 GHz in nad 10 GHz zagotavljati 

izjemne hitrosti prenosa podatkov in izjemno zmogljivost na gosto poseljenih območjih; 

4. poudarja, da je za odzivanje na izzive 5G potrebna skladna strategija spektra, vključno z 

nacionalnimi načrti, ki obravnava človeške komunikacije, komunikacije stroj–stroj in 

komunikacije interneta stvari na različnih ravneh: hitrost povezave, mobilnost, latenca, 

obratovalni cikel, zanesljivost itd.; 

5. opozarja, da je za gradnjo brezžičnih omrežij 5G potrebna prožna in učinkovita uporaba 

vseh razpoložljivih nestičnih delov spektra, vključno s pasom 700 MHz, za povsem 

različne scenarije uvedbe omrežij z jasnim poudarkom na usklajevanju razpoložljivih 

frekvenčnih pasov po regijah;  

6.  poudarja, da morajo imeti sektorski akterji enake konkurenčne pogoje ter prožnost, da 

oblikujejo lastna omrežja, pri čemer sami izberejo naložbeni model in najustreznejšo 

tehnologijo, vključno s tehnologijami optičnih vlaken do doma, Wi-Fi, G.fast, 2G, 

kablov, satelitov ali drugimi tehnologijami hitrega razvoja, ki bodo pomagale vsem 

Evropejcem, da se priključijo na zelo visoko zmogljiva omrežja; 

II. Omogočanje koristi gigabitne družbe  

7. je prepričan, da pri 5G ne gre le za evolucijo mobilnega širokopasovnega omrežja, 

ampak za ključno tehnologijo za omogočanje digitalnega sveta prihodnosti – za 

naslednjo generacijo vseprisotne zelo hitre širokopasovne infrastrukture, ki bo podpirala 

preobrazbo postopkov v vseh gospodarskih sektorjih (javni sektor, zdravstvo, energija, 

javne storitve, proizvodnja, promet, avtomobilska industrija, navidezna resničnost, 

spletne igre itd.) ter omogočala prožne, elastične in zelo prilagojene storitve, ki bodo 

izboljšale življenje vseh državljanov; 

8. poudarja, da mora biti 5G bistven pri obravnavanju digitalnega razkoraka ter 

izboljševanju uporabe interneta, zlasti na podeželskih in oddaljenih območjih; 

9. pozdravlja pobudo WiFi4EU za spodbujanje brezplačnega dostopa do interneta v 

lokalnih skupnostih s shemo, ki jo financira EU; ugotavlja, da se hitrosti dostopa višajo 

in da bo morala tehnologija WLAN izpolnjevati zahteve povezljivosti med koncema, saj 

se uporaba na več brezžičnih napravah povečuje;  
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10. poudarja, da je razvoj tehnologij 5G temelj za preobrazbo infrastrukture omrežij IKT v 

smeri vseobsegajoče pametne povezljivosti: pametnim vozilom, pametnim omrežjem, 

pametnim mestom, pametnim tovarnam itd.; je prepričan, da bodo zelo hitre 

širokopasovne povezave in inteligentne, učinkovite omrežne funkcije, ki omogočajo 

skoraj takojšnjo povezljivost med ljudmi, med človekom in strojem ter med povezanimi 

stroji, na novo opredelile povezljivost končnega uporabnika, ki jo bodo omogočale 

paradigme radijsko dostopovnega omrežja, kot so prepletena omrežja, dinamično 

rezanje omrežja in tehnologije rešitev s programsko opremo; 

11. je prepričan, da bo 5G omogočil nove visokokakovostne storitve, povezal nove panoge 

in navsezadnje izboljšal uporabniško izkušnjo za vedno naprednejše in zahtevnejše 

digitalne uporabnike; 

12. meni, da je treba razvoj in izboljšanje digitalnih znanj in spretnosti zagotoviti z 

obsežnimi naložbami v izobraževanje z dvema glavnima ciljema, in sicer izobraziti 

visoko usposobljeno delovno silo, ki je sposobna obdržati in ustvarjati tehnološka 

delovna mesta, ter odpraviti digitalno nepismenost, ki povzroča digitalni razkorak in 

izključenost; 

III. Pristop politike 

13. pozdravlja pobudo Komisije za okrepitev naložbenega načrta za Evropo z instrumenti 

za financiranje (EFSI, IPE), ki so določeni za financiranje strateških ciljev gigabitne 

povezljivosti do leta 2025; 

14. poziva Komisijo, naj v okviru priprav naslednjega večletnega finančnega okvira za 

obdobje 2020–2027 zagotovi, vzdržuje in razvije financiranje akcijskega načrta za 4G 

na ustrezni ravni;  

15. je prepričan, da najboljša pot naproti gigabitni družbi zajema pristop, ki vključuje 

tehnologijo, podpirajo pa ga najrazličnejši naložbeni modeli, kot so javno-zasebni 

model in sovlaganja; ugotavlja, da lahko sovlaganje v zelo visoko zmogljiva omrežja 

prispeva k združevanju sredstev, omogoči uporabo različnih prožnih okvirov in zniža 

stroške uvedbe; 

16. poudarja, da je treba komercialne naložbe podpreti s političnim in regulativnim 

okoljem, prilagojenim za predvidljivost in gotovost donosnosti naložb, ter da jih ne 

smejo ovirati preveč ambiciozni javni načrti, ki lahko upočasnijo uvedbo 5G;  

17. poziva države članice, naj akcijski načrt za 5G izvajajo v celoti s skladnimi in 

pravočasnimi ukrepi na regionalni in mestni ravni, ki podpirajo medsektorske inovacije 

in spodbujajo gospodarski sektorski okvir za sodelovanje; 

18. poziva Komisijo, naj prevzame pobudo pri spodbujanju medsektorske, čezjezikovne 

interoperabilnosti 5G in podpiranju zasebnosti prijaznih, zanesljivih, in varnih storitev 

ter naj upošteva posebne gospodarske in geografske nacionalne razmere kot sestavni del 

skupne strategije; 

19. poudarja, da mora vsak sektor pripraviti svoj načrt za standardizacijo, in sicer na 

podlagi postopkov pod okriljem industrije, ter si pri tem močno prizadevati za 
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doseganje skupnih standardov, ki bi lahko postali svetovni standardi; 

20. podpira razvoj celostnih rešitev in testov, ki jim sledijo medpanožni preizkusi pilotnih 

projektov velikega obsega v odziv na povpraševanje po storitvah v gigabitni družbi; 

21. poudarja, da je treba poenotiti evropski pristop k elektromagnetnim sevanjem v skladu s 

smernicami Mednarodne komisije za zaščito pred neionizirajočimi sevanji (ICNIRP), ki 

jih je formalno priznala SZO; 

22. izpostavlja, da so za razvoj gigabitne družbe potrebna manj številna in enostavnejša 

pravila, ki morajo biti usmerjena v prihodnost ter spodbujati naložbe in inovacije, 

temeljijo pa naj na oceni konkurence na trgu; poudarja, da ima konkurenca na podlagi 

infrastrukture možnost za manjše število predpisov, hkrati pa omogoča pravično 

dolgoročno donosnost naložb; 

23. poudarja, da je treba nacionalne širokopasovne načrte podrobno spremeniti in se pri tem 

posvetiti vsem območjem 5G, ohraniti večtehnološki pristop, podpirati prožnost 

predpisov ter kar najbolj povečati obseg inovacij in pokritosti;  

24. poziva Komisijo, naj prouči nacionalne širokopasovne načrte, da bi opredelila vrzeli, in 

oblikuje priporočila za posamezne države za nadaljnje ukrepanje; 

25. pozdravlja pobudo Komisije za vzpostavitev sodelovalne širokopasovne platforme, da 

bi zagotovili udeležbo na visoki ravni, ko gre za javne in zasebne subjekte ter lokalne in 

regionalne organe;  

26. opozarja, da bi imel dostop do rešitev 5G veliko koristi za mala in srednja podjetja; 

poziva Komisijo, naj podrobno opredeli svoje akcijske načrte za olajšanje dostopa malih 

in srednjih podjetij do sodelovalne širokopasovne platforme 5G; 

27. podpira predlagani načrt Komisije za usklajevanje spektra in dolgo trajanje licence 

(najmanj 25 let), s čimer se bosta povečali stabilnost in gotovost naložb; opozarja, da je 

treba odločitve o teh vprašanjih sprejeti v vseh državah članicah hkrati, da bi sprejeli 

zavezujoče smernice o posameznih pogojih postopka dodelitve; 

28. poziva EU, naj uskladi prizadevanja v okviru Mednarodne zveze za telekomunikacije 

(ITU), zato da bi zagotovili skladno politiko EU; poudarja, da je treba potrebe glede 

evropskega usklajevanja spektra za 5G po letu 2020 dokončati pred Svetovno 

konferenco o radiokomunikacijah leta 2019 (WRC-19); 

29. priporoča, naj Komisija vzpostavi letno pregledovanje napredka in pripravi priporočila 

glede akcijskega načrta za 5G ter obvesti Parlament o rezultatih; 

° 

° ° 

30. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in državam 

članicam. 
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OBRAZLOŽITEV 

Zamisel za razvoj gigabitne družbe temelji na priložnostih, ki jih ponuja uvedba rešitev 5G. 5G 

v digitalnem svetu ustvarja novo raven, in sicer z vzpostavitvijo novih kakovostnih omrežij, ki 

jih imenujemo zelo visoko zmogljiva omrežja. Infrastruktura, ki ponuja nove možnosti 

povezljivosti, postane dejavnik omogočanja. 

 

Za razvoj infrastrukture 5G pa obstaja nekaj pogojev. Z naložbam prijaznim regulativnim 

okoljem je treba zagotoviti pravno varnost, preglednost, enakost in poenostavitev pravil, ki so 

ključna za sedanje in prihodnje elektronske komunikacije. V konkurenco na podlagi 

infrastrukture morajo biti vključeni vsi možni partnerji, ki se potegujejo za naložbe v okviru 

prožnih, poslovno učinkovitih modelov sovlaganja. Treba je uskladiti dodeljevanje spektra, da 

bi zagotovili dosledno odločanje in rešitve. Poleg tega so potrebna usklajena prizadevanja po 

vsej Uniji za obvladovanje dostopnosti frekvence 700 MHz in frekvenc od 1–100 GHz na dolgi 

rok. Potrebna je pripravljenost za prizadevanja za standardizacijo in interoperabilnost v 

skupnem okviru za vse države članice EU. Poleg tega morajo biti številne industrije pripravljene 

razviti lastne načrte, da bi prilagodile tehnične zahteve za povezljivost in komunikacije 5G. 

Polni potencial 5G je mogoče uresničiti le, če se vzpostavijo tesna partnerstva z vertikalnimi 

industrijami. Nujno se moramo naučiti, kako v industrijskih postopkih delovati bolj 

sistematično. 

 

Za razvoj 5G obstajajo nekatera ključna gonila, kot je razumevanje narave gospodarskih 

prednosti in posameznih koristi, ki jih prinaša uvedba 5G. Te koristi vključujejo razvoj interneta 

stvari, avtonomna vozila, širjenje e-zdravstva in telemedicine (kar bo prispevalo k resnični 

spremembi paradigme v zdravstvu), povsem nove priložnosti za poučevanje in učenje zaradi 

možnosti uporabe orodij navidezne resničnosti pri izobraževanju, nove modele zabave, možne 

dosežke pametnih mest in nove možnosti digitalnega kmetovanja. Z uvedbo 5G se bodo odprle 

možnosti za nove izdelke in storitve, ki bodo prijaznejši uporabnikom in prilagojeni njihovim 

potrebam, zato se bo zadovoljstvo potrošnikov povečalo. Rast je gonilo povpraševanja. Zaradi 

povpraševanja bodo naložbe v 5G dolgoročno bolj dobičkonosne, zagotovljena pa bo tudi 

ustrezna raven donosnosti. 

 

Jasno je, da se bodo zaradi novih infrastrukturnih možnosti, vključujoče narave te infrastrukture 

in povpraševanja po infrastrukturi 5G spremenili družbeni odnosi, potrebna pa bodo tudi nova 

znanja in spretnosti. Glede na to je treba upoštevati tudi izobraževalno razsežnost uvedbe 5G. 

 

Evropa ima s 5G odlično priložnost, da povsem spremeni industrijsko pokrajino 

telekomunikacij. Smo na pragu zanimivih novosti. Pričakujem, da bo industrija EU kot celota 

spodbudila ambiciozne spremembe v tehnologiji 5G in pripravo načrta za uvedbo 5G. 

 

Komisija je predlagala dobro zasnovano agendo, časovni razpored in konkretne ukrepe. V 

bližnji prihodnosti bo odobren Evropski zakonik o elektronskih komunikacijah. Bistveno pa je, 

da v postopku sodelujejo vsi deležniki. Države članice morajo biti pripravljene sodelovati v 

jasnih, skupnih in usklajenih postopkih odločanja. Brez novih, pravočasno sprejetih nacionalnih 

širokopasovnih načrtov ni mogoče začeti naložb ter razvijati tehnologij in rešitev, zlasti uporabe 

rešitev z optičnimi vlakni pri 5G. Če EU na Svetovni konferenci o radiokomunikacijah ne bo 

izvajala dejavnega in doslednega pritiska, bo težko doseči zadovoljive odločitve glede 

dostopnosti frekvenc giga. Brez sodelovanja med Komisijo, državami članicami, predstavniki 

podjetij in Organom evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) bomo 



 

PR\1116603SL.docx 9/9 PE597.728v02-00 

 SL 

izgubili možnost, da bi uskladili postopek dodeljevanja spektra. Brez sodelovanja med 

institucijami EU, vladami ter lokalnimi in regionalnimi organi ni možnosti za naložbe v 

vključujočo infrastrukturo s polnim dostopom do zelo visoko zmogljivih omrežij 5G za vse, 

vključno s prebivalci oddaljenih in podeželskih območij. Brez ustreznega sodelovanja javnosti 

ter nacionalnega in evropskega financiranja akcijskega načrta za 5G, tako od tega trenutka kot 

tudi po letu 2020 z novim večletnim finančnim okvirom, bo navedene cilje težko doseči. 

 

Bistveno je, da se analizirajo in ustrezno določijo vsi pogoji, ki so potrebni za popolno uvedbo 

5G do leta 2025. 

Prav tako je pomembno uskladiti prizadevanja vseh deležnikov, zato da bi dosegli cilje 5G. 

Jasno je, da bo ustrezna izvedba vseh ukrepov in dejavnosti akcijskega načrta za 5G 

evropskemu gospodarstvu in vsem evropskim državljanom prinesla številne koristi. 

 


