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Internet na rzecz wzrostu gospodarczego,
konkurencyjności i spójności: europejskie
społeczeństwo gigabitowe i 5G
W odpowiedzi na komunikat Komisji w sprawie społeczeństwa gigabitowego Komisja Przemysłu,
Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie z własnej
inicjatywy, które będzie przedmiotem debaty na sesji plenarnej w maju. W sprawozdaniu wezwano
do zapewnienia Europie wiodącej pozycji na świecie w dziedzinie 5G — nowej generacji łączności
bezprzewodowej. Oczekuje się, że technologia 5G, która ma być dostępna w 2020 r., umożliwi
korzystanie z szeregu nowych, innowacyjnych usług, które odmienią sektory, takie jak sektor
produkcji, energii, przemysłu motoryzacyjnego czy zdrowia, wprowadzając je w erę internetu
rzeczy.

Kontekst
We wrześniu 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła komunikat zatytułowany „Łączność dla
konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego”,
w którym zaproponowała trzy nowe cele i środki polityczne z dziedziny łączności w ramach swojej strategii
jednolitego rynku cyfrowego. Środki polityczne obejmują trzy wnioski ustawodawcze, dzięki którym
dokonany zostanie przegląd obowiązujących od 2009 r. ram telekomunikacyjnych, oraz plan działania na
rzecz sieci 5G. W celu stworzenia europejskiego społeczeństwa gigabitowego do 2025 r. Komisja chce
rozwijać wszechobecne sieci o bardzo dużej przepustowości i technologię 5G oraz zwiększać
konkurencyjność Europy na świecie i cyfryzację europejskiego przemysłu. Łącza o wysokiej przepustowości są
również potrzebne w celu rozwiązania problemu rosnącego zapotrzebowania na przesył danych ze strony
konsumentów, przedsiębiorstw i urządzeń podłączonych do internetu. Komisja jest zainteresowana
przyspieszeniem rozwoju sieci 5G w Europie, tak aby nie pozostawać w tyle za innymi regionami świata, jak
miało to miejsce w przypadku technologii 4G, w dalszym ciągu dostępnej jedynie na 36 % obszarów
wiejskich.

Plan działania na rzecz sieci 5G
Komisja przedstawiła strategię dotyczącą technologii 5G w komunikacie pt. „Sieć 5G dla Europy: plan
działania”. Przewiduje ona w szczególności (i) przyjęcie wspólnego unijnego harmonogramu w celu
skoordynowanego wprowadzenia na rynek technologii 5G w 2020 r.; (ii) wspieranie opracowywania
krajowych planów rozbudowy sieci 5G, przewidujących wczesne uruchomienie sieci 5G w przynajmniej
jednym mieście w każdym państwie członkowskim w 2018 r. oraz zapewnienie nieprzerwanego zasięgu 5G
na wszystkich obszarach miejskich i głównych szlakach komunikacyjnych do 2025 r.; (iii) współpracę
z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami z branży w celu określenia, przydzielenia
i koordynowania pasm widma dla sieci 5G przed światową konferencją radiokomunikacyjną w 2019 r.; oraz
(iv) wspieranie wypracowywania wspólnych światowych standardów 5G poprzez współfinansowanie badań
i rozwoju. Obecnie trwa globalny wyścig, jeśli chodzi o badania, rozwój i uruchomienie sieci 5G. Komisja
wspiera te działania w ramach programu badawczego UE „Horyzont 2020”, realizując projekt na rzecz sieci
5G w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (5G-PPP). Jest to największy na świecie projekt, którego
budżet opiewa na kwotę 700 mln EUR pochodzącą ze środków unijnych i który ma zostać dodatkowo
zasilony finansowaniem prywatnym, aby do 2025 r. całkowita kwota jego budżetu wyniosła 3,5 mld EUR.
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Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 25 kwietnia 2017 r. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego
przyjęła sprawozdanie z własnej inicjatywy zatytułowane „Internet na rzecz wzrostu gospodarczego,
konkurencyjności i spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G” (sprawozdawca: Michał Boni, PPE,
Polska). W sprawozdaniu tym z zadowoleniem przyjęto strategię Komisji i poparto jej cele, wzywając
jednocześnie do przyjęcia jednoznacznego harmonogramu uruchomienia sieci 5G, w tym zastosowania
podejścia neutralnego pod względem technologicznym, które rozwiązywałoby problem przepaści cyfrowej,
oraz do przyjęcia ambitnej strategii finansowania sieci 5G, wykorzystującej potencjalnie dostępne oraz
istniejące fundusze unijne. Sprawozdanie zawiera również apel o stworzenie przyjaznego inwestycjom
otoczenia regulacyjnego w celu zapewnienia uczciwej konkurencji, opracowanie spójnej europejskiej
strategii widma z lepszą koordynacją jego przydzielania oraz o podjęcie szybszych działań na rzecz
standaryzacji sieci 5G w UE. Podkreślono w nim również pozytywne skutki społeczne, jakie technologia 5G
przyniosłaby Europie w dziedzinie poprawy nauczania, zdrowia, kultury, spójności i nowych możliwości
zatrudnienia. Ponadto w sprawozdaniu wezwano do rozwijania i podnoszenia umiejętności cyfrowych, a
także zwrócono się do Komisji o przedstawienie Parlamentowi corocznego przeglądu planu działania na rzecz
sieci 5G, w którym zawarty zostanie opis poczynionych postępów oraz zalecenia.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2016/2305 (INI); Komisja przedmiotowo właściwa: ITRE; Sprawozdawca:
Michał Boni (PPE, Polska).
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