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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Evropska komisija je septembra 2016 predlagala ambiciozno prenovitev telekomunikacijskih 

pravil EU z novimi pobudami, da bi zadovoljili rastoče potrebe Evropejcev po povezljivosti in 

spodbudili konkurenčnost Evrope. 

Med ukrepi novega svežnja, namenjenimi za dosego tega cilja, je tudi uvedba lokalnih 

brezžičnih točk dostopa po poenostavljenih postopkih načrtovanja in z manj obremenjujočimi 

regulativnimi obveznostmi, med drugim tam, kjer se tak dostop zagotavlja na nekomercialni 

podlagi ali pa ima pomožno vlogo pri opravljanju drugih javnih storitev. 

 

Namen tega zakonodajnega mnenja je analiza predloga Evropske komisije, ki vsebuje 

spremembe pravnega okvira za telekomunikacije v okviru instrumenta za povezovanje Evrope 

iz Uredbe (EU) št. 1316/20133 (v nadaljnjem besedilu: uredba o IPE) in Uredbe (EU) 

št. 283/2014, da bi s programom WiFi4EU, ki ga financira EU, spodbujali brezplačni internet 

v lokalnih skupnostih.   

 

Po predlogu Komisije naj bi za program WiFi4EU, ki bi moral podpirati namestitev 

najsodobnejše opreme za brezžično omrežje v središčih življenja v skupnosti, v obdobju 

2017–2019 namenili 120 milijonov EUR. Pri tem je bistveno, da bosta oprema in tehnologija 

skladni z najvišjimi standardi, dostopnimi na trgu, in da bodo storitve uporabnikom prijazne 

in dostopne ljudem s pomanjkljivimi digitalnimi spretnostmi in znanji.  

 

Pripravljavka mnenja meni, da bi se morala ta pobuda še posebej osredotočiti na podeželska 

območja in vsa območja, kjer obstaja tveganje upadanja števila prebivalcev in odseljevanja.  

 

Program WiFi4EU se bo izvajal s preprostimi in nebirokratskimi postopki, kot so spletna 

prijava, plačila z boni in manj stroge zahteve za spremljanje. Pripravljavka mnenja vseeno 

poudarja, kako pomembno je ustrezno preverjanje uspešnosti storitev v celotnem času trajanja 

projekta, ki bo zagotavljalo ustrezno ravnotežje med poenostavitvijo in nadzorom.  

 

Pričakuje se, da bodo imeli ti ukrepi tudi pozitivne posredne učinke, ki segajo od udeležbe 

lokalnih malih in srednjih izvajalcev dejavnosti v sektorju IKT in sodelovanja v 

demokratičnem življenju, tudi za skupine prebivalstva, za katere je dostop do povezljivosti 

sicer otežen, do spodbujanja koncepta „internet stvari in storitev“.  

 

Da bi preprečili podvajanje projektov in razpršenost sredstev, pripravljavka mnenja vztraja 

tudi, da je potrebna sinergija s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, upoštevati 

pa je treba tudi ogromne naložbe v tematski cilj št. 2 (povečanje dostopnosti do 

informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti) za programsko 

obdobje 2014–2020.  

 

Pripravljavka mnenja se strinja z načelom geografskega ravnotežja, ki ga predlaga Komisija, 

vendar meni, da bi bilo treba pri izvajanju programa WIFI4EU in opredelitvi meril za izbiro 

vlog, ki jih predložijo lokalni organi, ustrezno upoštevati načelo ekonomske, socialne in 

teritorialne kohezije, ki je zapisano v Pogodbah.  Pri projektih, prijavljenih za program, bi bilo 

treba predlagati ustrezno opremljanje območij, na katerih še ni javnega ali zasebnega 

brezžičnega omrežja s podobnimi značilnostmi. 
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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 

odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

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 ugotavlja, da strategija 

Evropa 2020 poudarja pomen uvajanja 

širokopasovnih povezav za spodbujanje 

socialne vključenosti in konkurenčnosti v 

Uniji, in ponovno potrjuje cilj, da bi do 

leta 2013 vsem državljanom Unije 

zagotovili osnovni širokopasovni internet 

ter do leta 2020 dostop do veliko hitrejših 

internetnih povezav, hitrejših od 30 Mb/s, 

ter da bi se lahko polovica ali več 

gospodinjstev Unije naročila na 

internetne povezave s hitrostjo nad 100 

Mb/s. 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 
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 na ozemlju Unije v skladu s 

sedanjimi in spreminjajočimi se potrebami. 

Glede na hiter napredek na področju 

digitalne tehnologije bi bilo treba izvajati 
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redne preglede in nadzor kakovosti ter 

tako zagotoviti visoko kakovost in pravilno 

delovanje lokalnih brezžičnih točk 

dostopa, da bi bila ta pobuda bolj vzdržna 

in dolgotrajna. 

 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Z dodatnim ukrepom Unije v 

podporo viziji o povezljivosti v Uniji bi 

morali zagotoviti, da povezljivost od vrat 

do vrat državljanom Unije omogoča lažjo 

uporabo interneta in spodbuja koncept 

„interneta stvari in storitev“. 

 

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 o evropski viziji internetne 

povezljivosti za državljane in podjetja na 

enotnem digitalnem trgu ter za spodbujanje 

digitalne pismenosti in vključenosti z 

namensko pomočjo podpirati zagotavljanje 

brezplačne visokokakovostne 

visokohitrostne lokalne brezžične 

povezljivosti v središčih lokalnega javnega 

življenja, tudi na mestih na prostem, 

dostopnih širši javnosti, pri čemer bi bila 

najmanjša hitrost povezave 100 Mb/s, 

tako da bi dosegli cilje gigabitne družbe, v 

skladu s katerimi naj bi do leta 2025 

uvedli ultrahitre širokopasovne povezave. 

Taka podpora v Uredbi (EU) št. 

1316/201315 in Uredbi (EU) št. 283/201416 

zaenkrat ni zajeta. Pri digitalni 
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vključenosti ne bi smeli diskriminirati 

oddaljenih in podeželskih območij. Boljša 

internetna povezljivost bi morala 

pripomoči k boljšemu dostopu do 

informacij in možnosti komuniciranja ter 

bi tako pozitivno vplivala na indeks 

družbenega napredka regij. 

_________________ _________________ 

15Uredba (EU) št. 1316/20136 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 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). 

15Uredba (EU) št. 1316/20136 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 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). 

16Uredba (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). 

16Uredba (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). 

 

 

 

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 lokalni javni organi, da bi nudili 

brezplačno lokalno brezžično povezljivost, 

obenem pa zagotovili visoko raven 

kibernetske varnosti kot pomožno storitev 

za njihovo javno poslanstvo; s tega vidika 

bi s tako pomočjo morali lokalnim 

skupnostim pomagati, da bi imele 

zagotovljen dostop do informacij in 

udeležbo v (digitalnem) javnem življenju, 

s čimer bi se povečale njihove digitalne 
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spretnosti, in bi lahko izkoristile 

širokopasovne povezave zelo visoke 

hitrosti v središčih javnega življenja. Med 

takimi subjekti bi lahko bile stavbe 

občinske uprave in drugih javnih organov 

ter njihova neposredna okolica, pa tudi 

javne knjižnice, muzeji, šole in univerze, 

občinski domovi, večnamenski prostori, 

kulturni, športni in mladinski objekti, 

občinski trgi in parki ter zdravstveni 

objekti, s čimer bi zagotovili tudi, da bi 

bilo njihovo sodelovanje z lokalnimi 

ponudniki storitev manj obremenjujoče in 

hitrejše za mala in srednja podjetja, ves 

postopek pa manj birokratski. Brezplačno 

visokohitrostno povezljivost bi lahko 

zagotovili tudi v prosto dostopnih 

prostorih javnega prometa, na primer v 

čakalnicah. Če izboljšamo dostop do 

storitev hitrega in ultrahitrega 

širokopasovnega interneta in 

informacijsko-komunikacijske 

tehnologije, zlasti na oddaljenih 

območjih, lahko posameznikom zaradi 

lažjega dostopa do storitev (npr. e-

zdravstva in e-uprave) izboljšamo 

kakovost življenja, lokalnim podjetjem in 

zagonskim podjetjem pa gospodarske 

možnosti, s tem pa povečamo socialno 

vključenost, gospodarsko rast in 

konkurenčnost. Zato bi morali pristojni 

organi zagotoviti, da nihče ne bo 

spregledan in da bodo internetne vsebine 

in spletne storitve na voljo vsem, tudi 

državljanom, ki niso digitalno pismeni, in 

invalidom. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Ta pobuda Unije za vzpostavitev 

lokalnih brezžičnih točk dostopa bi 

morala s projektom WiFi4EU (SSID) 

utreti pot skupnemu vseevropskemu 
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omrežju, ki bi tudi bilo blagovna znamka 

hitrega in varnega brezžičnega dostopa po 

vsej Uniji. 

 

Predlog spremembe  7 

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 v skladu z Uredbo (EU) 

2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta 

in Direktivo (EU) 2016/680 Evropskega 

parlamenta in Sveta šteti za brezplačno 

samo, če se zagotavlja brez ustreznega 

nadomestila bodisi z neposrednim plačilom 

bodisi z drugimi vrstami nadomestila, kar 

med drugim vključuje oglaševanje, 

časovne omejitve in dajanje osebnih 

podatkov. Brezžični internet, ki ga 

sofinancira Unija, v nobenem primeru ne 

sme biti vezan na nakup blaga ali storitev. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Poseg bi bilo treba glede na njegov 

poseben namen in ciljno naravo, usmerjeno 

v lokalne potrebe, označiti kot ločen 

projekt skupnega interesa v 

telekomunikacijskem sektorju v smislu 

Uredbe (EU) št. 1316/2013 in Uredbe (EU) 

št. 283/2014. 

(6) Poseg bi bilo treba glede na njegov 

poseben namen in ciljno naravo, usmerjeno 

v lokalne potrebe, in glede na to, da je 

treba oblikovati skupen standard 

kartiranja Unije, s katerim bo mogoče 

ugotoviti, v katerih regijah so potrebe 

največje in kakšen je morebiten 

multiplikacijski učinek, označiti kot ločen 

projekt skupnega interesa v 

telekomunikacijskem sektorju v smislu 

Uredbe (EU) št. 1316/2013 in Uredbe (EU) 

št. 283/2014. 
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Predlog spremembe  9 

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. 

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. 

(8) Glede na nekomercialno naravo 

tega posega in majhen obseg predvidenih 

posameznih projektov bi bilo treba upravno 

breme omejiti na najmanjšo možno mero, 

pri čemer bi bilo treba upoštevati potrebo 

po prevzemanju odgovornosti in 

primernem ravnotežju med 

poenostavitvijo in nadzorom. 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. Uporabljati bi se 

moralo načelo dobrega finančnega 

poslovodenja. 

 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8a) Pri izvajanju te pobude bi morali 

upoštevati morebitno sinergijo z že 

obstoječimi programi in skladi Unije. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Zaradi omejenega obsega vsake 

točke dostopa in majhne vrednosti zajetih 

posameznih projektov ni pričakovati, da bi 

(9) Zaradi omejenega obsega vsake 

točke dostopa in majhne vrednosti zajetih 

posameznih projektov ni pričakovati, da bi 
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točke dostopa, ki bi bile podprte s finančno 

pomočjo v okviru te uredbe, konkurirale 

komercialnim ponudbam. Da taka finančna 

pomoč ne bi po nepotrebnem izkrivljala 

konkurence, izrivala zasebnih naložb ali 

odvračala zasebnih ponudnikov od vlaganj, 

bi bilo treba poseg omejiti na projekte, s 

katerimi se ne podvajajo že obstoječe 

zasebne ali javne ponudbe s podobnimi 

značilnostmi na istem območju. S tem ne 

bi smela biti izključena dodatna podpora 

uvajanju v okviru te pobude iz javnih ali 

zasebnih virov financiranja. 

točke dostopa, ki bi bile podprte s finančno 

pomočjo v okviru te uredbe, konkurirale 

komercialnim ponudbam. Da taka finančna 

pomoč ne bi po nepotrebnem izkrivljala 

konkurence, izrivala zasebnih naložb ali 

odvračala zasebnih ponudnikov od vlaganj, 

bi bilo treba poseg omejiti na projekte, s 

katerimi se ne podvajajo že obstoječe 

brezplačne ponudbe s podobnimi 

značilnostmi in pod podobnimi pogoji na 

istem oddajnem območju, ki jih 

zagotavljajo že postavljeni javni 

usmerjevalniki Wi-Fi. S tem ne bi smela 

biti izključena dodatna podpora uvajanju v 

okviru te pobude iz javnih ali zasebnih 

virov financiranja. Dvojno financiranje bi 

moralo biti izključeno, vendar bi bilo 

treba občinam, ki že ponujajo dostop z 

nižjo hitrostjo, omogočiti pridobitev 

podpore in tako spodbujati popolno 

razpoložljivost hitrega internetnega 

dostopa. 

 

 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Razpoložljiva proračunska 

sredstva bi bilo treba geografsko 

uravnoteženo dodeliti projektom v 

državah članicah, predvsem območjem s 

tveganjem dolgotrajnega digitalnega 

razkoraka, in sicer bi morala vsaka država 

članica dobiti ustrezno minimalno število 

bonov. Če bi pri nabavi in namestitvi 

opreme za zagotavljanje dostopa do Wi-Fi 

v smislu te uredbe dali prednost lokalnim 

malim in srednjim podjetjem, bi v občinah 

okrepili potencial za inovacije in 

ustvarjanje delovnih mest. Načelo, s 

katerim naj bi zagotovili geografsko 

uravnoteženost, bi bilo treba vključiti v 

ustrezne delovne programe, sprejete v 
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skladu z Uredbo (EU) 1316/2013, in ga po 

potrebi dodatno opredeliti v razpisih za 

zbiranje predlogov. 

 

 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Da bi povezljivost v skladu s to 

uredbo zagotovili hitro, bi bilo treba 

finančno pomoč, kolikor je le mogoče, 

izvesti s spletnimi orodji, ki omogočajo 

hitro vložitev in obdelavo vlog ter 

podpirajo izvajanje, spremljanje in 

preverjanje nameščenih lokalnih brezžičnih 

točk dostopa. 

(10) Da bi povezljivost v skladu s to 

uredbo zagotovili hitro, je bistveno, da 

kompetenčni uradi za širokopasovne 

povezave o razpoložljivosti boljše 

povezljivosti hitro in učinkovito obveščajo 

lokalne in regionalne organe ter 

dobavitelje opreme za brezžična lokalna 

omrežja, zlasti mala in srednja podjetja, ki 

delujejo v lokalnih skupnostih, in jim po 

potrebi pomagajo, da zanjo zaprosijo. 

Finančno pomoč bi bilo treba, kolikor je le 

mogoče, izvesti s spletnimi orodji, ki 

omogočajo hitro vložitev in obdelavo vlog 

ter podpirajo izvajanje, spremljanje in 

učinkovito preverjanje nameščenih 

lokalnih brezžičnih točk dostopa, in sicer z 

ustreznim preverjanjem uspešnosti 

storitev v celotnem času trajanja projekta, 

zlasti glede na novosprejete upravne 

postopke (sistem bonov). Glede na to, da 

se podeželska, oddaljena in redko 

naseljena območja glede širokopasovne 

povezljivosti soočajo s skupnimi izzivi, 

drugačnimi od mestnih območij, kot so na 

primer strukturno manjše in bolj 

razdrobljeno povpraševanje ter višji 

stroški izgradnje in vzdrževanja 

infrastrukture na enoto (torej na 

končnega uporabnika), bi bilo treba za ta 

območja sprejeti ukrepe, da bodo deležna 

brezplačne visokokakovostne in 

visokohitrostne lokalne brezžične 

povezljivosti. Lokalni organi bi morali 

zagotoviti prepoznavnost lokalnih 

brezžičnih točk dostopa in jih oglaševati z 
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informacijskimi kampanjami, 

namenjenimi splošni javnosti. Poleg tega 

bi lahko za povečanje ozaveščenosti o tem, 

kako pomembno je spodbujati 

povezljivost, tudi projektom, ki ne 

prejemajo podpore v okviru programa 

WiFi4EU, so pa dobili pozitivno oceno, 

dodelili kakovostno oznako, podobno 

pečatu odličnosti, kar bi lahko, kadar je 

mogoče, pospešilo postopke javnih naročil 

za druge vire financiranja.  

 

Predlog spremembe  14 

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 ob upoštevanju vse večjega 

digitalnega razkoraka med podeželjem in 

mesti zaradi tehnološkega razvoja kot tudi 

posledične nujnosti spodbujanja 

dostopovnih omrežij, ki lahko po vsej EU 

(tudi v izoliranih regijah, na območjih z 

omejenim dostopom, otokih in v najbolj 

oddaljenih regijah) zagotovijo enostavno 

in uporabniku prijazno internetno 

izkušnjo visoke kakovosti na podlagi 

širokopasovnih storitev zelo visoke hitrosti 

in uporabe večjezičnih strani za dostop, bi 

si bilo treba prizadevati za geografsko 

uravnoteženo porazdelitev finančne 

pomoči in pri tem upoštevati ekonomsko, 

socialno in teritorialno kohezijo ter 

različne ravni razvoja infrastrukture 

informacijske in komunikacijske 

tehnologije. V primeru naravnih nesreč 

(na primer poplav ali potresov) bi moralo 

biti brezplačno brezžično omrežje 

neomejeno, varno in visokohitrostno, da 

bi omogočalo hitro komuniciranje med 

službami za pomoč v sili in državljani. 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Pri razporeditvi ukrepov bi bilo 

treba upoštevati socioekonomske razlike 

med regijami Unije ter si prizadevati za 

izboljšanje življenjskih razmer, 

oblikovanje boljšega delovnega okolja ter 

zmanjšanje tveganja brezposelnosti in 

odseljevanja. Posebno pozornost bi bilo 

treba posvetiti podeželju, območjem, ki se 

spopadajo z industrijsko tranzicijo, in 

regijam, ki imajo velike in trajne naravne 

ali demografske omejitve. Glede na koristi 

tega programa za gospodarski in socialni 

razvoj lokalnih skupnosti ter na podlagi 

predhodnega ocenjevalnega poročila o 

prvi fazi izvajanja tega ukrepa, ki bi ga 

bilo treba dati na voljo Evropskemu 

parlamentu in Svetu, bi lahko to pobudo 

uporabili tudi kot pripravo na prihodnjo 

razširitev programa. 
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Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 

Uredba (EU) št. 283/2014 

Člen 4 – odstavek 1 – točka c 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) podpora zagotavljanju brezplačne 

lokalne brezžične povezljivosti v lokalnih 

skupnostih.“. 

(c) podpora zagotavljanju brezplačne, 

neomejene, varne, visokohitrostne lokalne 

brezžične povezljivosti v lokalnih 

skupnostih, ki bo karseda blizu najvišjim 

standardom, ki so na voljo na trgu. 
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Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 

Uredba (EU) št. 283/2014 

Člen 6 – odstavek 8a 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8a. Ukrepi, ki prispevajo k projektom 

skupnega interesa na področju 

zagotavljanja brezplačne lokalne spletne 

povezljivosti v lokalnih skupnostih, 

izpolnjujejo pogoje iz oddelka 4 v 

Prilogi.“. 

8a. Ukrepi, ki prispevajo k projektom 

skupnega interesa na področju 

zagotavljanja brezplačne visokohitrostne 

lokalne spletne povezljivosti v lokalnih 

skupnostih, izpolnjujejo pogoje iz oddelka 

4 v Prilogi. 
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Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 

Uredba (EU) št. 283/2014 

Priloga – oddelek 4 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Do finančne pomoči so upravičeni ukrepi, 

namenjeni zagotavljanju brezplačne 

lokalne brezžične povezljivosti v središčih 

lokalnega javnega življenja, tudi na mestih 

na prostem, dostopnih širši javnosti, ki 

imajo pomembno vlogo v javnem življenju 

lokalnih skupnosti. 

Do finančne pomoči so upravičeni ukrepi, 

namenjeni zagotavljanju brezplačne, 

visokohitrostne in visokokakovostne 
lokalne brezžične povezljivosti v središčih 

lokalnega javnega življenja, tudi na mestih 

na prostem, dostopnih širši javnosti, ki 

imajo pomembno vlogo v javnem življenju 

lokalnih skupnosti, in v lokalnem javnem 

prometu, kadar je prosto dostopna. Da bi 

bila dostopna širši javnosti, je treba 

poskrbeti, da ne bo jezikovnih ovir. Zato je 

priporočljivo, da bi bil ves povezovalni 

sistem večjezičen. 
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Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 

Uredba (EU) št. 283/2014 

Priloga – oddelek 4 – odstavek 3 – točka -1 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -1) je bilo zanje izvedeno naslednje: 
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 (a)  ocena stroškov in koristi, ki se 

osredotoča na podeželska območja in 

območja, kjer obstaja tveganje upadanja 

števila prebivalcev in odseljevanja, in na 

socialno dodano vrednost brezžične 

povezljivosti na teh območjih, na podlagi 

katere se oblikuje evropski standard 

kartiranja, s katerim bo mogoče ugotoviti, 

v katerih regijah so potrebe največje in 

kakšen je morebiten multiplikacijski 

učinek, in 

 (b)  javni razpis; 
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Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 

Uredba (EU) št. 283/2014 

Priloga – oddelek 4 – odstavek 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 z opravljanjem 

namenskega nadzora kakovosti; 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 

Uredba (EU) št. 283/2014 

Priloga – oddelek 4 – odstavek 3 – točka 3 –točka a 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

a. je brezplačna, lahko dostopna in 

uporablja najnovejšo opremo ter 

a. je brezplačna, varna, lahko 

dostopna in uporablja najnovejšo opremo 

ter omogoča uporabo vse čezmejne 

internetne infrastrukture, da se prepreči 

razdrobljenost trga na ravni Unije in 

monopol velikih podjetij; 
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Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 

Uredba (EU) št. 283/2014 

Priloga – oddelek 4 – odstavek 3 – točka 2 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

b. podpira dostop do inovativnih 

digitalnih storitev, kot so storitve, ki se 

ponujajo preko infrastruktur za digitalne 

storitve; 

b. podpira dostop do inovativnih 

digitalnih storitev, kot so storitve, ki se 

ponujajo preko infrastruktur za digitalne 

storitve, ter do komuniciranja v primeru 

izrednih in kriznih razmer; 
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Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 

Uredba (EU) št. 283/2014 

Priloga – oddelek 4 – odstavek 3 – točka 2 – točka b a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ba. in katere hitrost ne pade pod 

določeno hitrost povezovanja zaradi 

prevelikega števila sočasno povezanih 

uporabnikov; 
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Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 

Uredba (EU) št. 1234/2014 

Priloga – oddelek 4 – odstavek 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Niso zajeti projekti, s katerimi se podvajajo 

že obstoječe zasebne ali javne ponudbe s 

podobnimi značilnostmi, vključno s 

kakovostjo, na istem območju. 

Niso zajeti projekti, s katerimi se podvajajo 

že obstoječe zasebne ali javne ponudbe s 

podobnimi značilnostmi, vključno s 

kakovostjo, ki so na voljo brezplačno pod 

istimi pogoji na istem območju, ki jih 
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zagotavljajo že postavljeni javni 

usmerjevalniki Wi-Fi, s čimer se zagotovi 

večje povezovanje že obstoječih storitev 

WiFi ter prepreči zapravljanje sredstev. V 

ta namen bi bilo treba projekte (ki 

prejemajo podporo) usklajevati s 

podobnimi projekti, ki se financirajo iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Občinam, ki že ponujajo dostop z nižjo 

hitrostjo, se omogoči pridobitev podpore, s 

čimer se spodbuja popolna razpoložljivost 

hitrega internetnega dostopa; mobilne 

internetne storitve, ki se na lokaciji 

predlaganega projekta za povezljivost 

ponujajo proti plačilu, ne štejejo kot 

podvajanje ponudbe. 
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Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 

Uredba (EU) št. 283/2014 

Priloga – oddelek 4 – odstavek 5 

 
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‘.“ 

Za projekte, ki izpolnjujejo zgoraj 

navedene pogoje, se na podlagi prejetih 

predlogov razpoložljiva sredstva dodelijo 

geografsko uravnoteženo, pri čemer se 

upoštevajo načela ekonomske, socialne in 

teritorialne kohezije iz člena 174 PDEU 

ter regionalne razlike pri zagotavljanju 

hitrih internetnih povezav po vsej Uniji. 

Ustrezen del proračunskih sredstev se 

dodeli območjem, ki so gospodarsko in 

digitalno manj razvita, kar vključuje 

izolirane regije, otoke ter gorska, mejna in 

obrobna območja, pa tudi območja, ki so 

jih prizadele naravne nesreče, zato da se 

sredstva vložijo tja, kjer so najbolj 

potrebna. 
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