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WSKAZÓWKI 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 

Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w 

końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

 podkreśla, że silne europejskie społeczeństwo gigabitowe oraz terminowe wprowadzenie 

technologii 5G to najbardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu droga ku 

urzeczywistnieniu jednolitego rynku cyfrowego, ponieważ szybkie łącza szerokopasmowe 

mogą wspierać globalny wzrost, w szczególności na obszarach wiejskich, dzięki 

dostarczeniu im narzędzi umożliwiających podążanie za epoką internetu rzeczy w tym 

samym tempie co obszary miejskie, jednak z przewagą konkurencyjną, jaką dają niższe 

wydatki mieszkaniowe, wydatki na żywność i edukację;

 wyraża ubolewanie z powodu sytuacji będącej konsekwencją zbyt wolnej reakcji UE na 

technologię 4G w porównaniu z innymi regionami na świecie, które przejęły inicjatywę, a 

teraz odnoszą wszelkie związane z tym korzyści;

 zwraca uwagę na olbrzymie znaczenie skutecznej reakcji na wczesnych etapach G5, aby 

UE znalazła się na czołowej pozycji, ponieważ korzyści wynikające z bycia światowym 

liderem w zakresie tej technologii są potencjalnie bardzo wysokie, ale żeby tak się stało 

strategie polityczne i uregulowania muszą być ukierunkowane na przyszłość, muszą 

sprzyjać inwestycjom i innowacjom, z zachowaniem rynkowego i łagodnego podejścia 

pobudzającego konkurencję, czemu powinna towarzyszyć mądra polityka podatkowa oraz 

uznanie faktu, że konieczne są inwestycje, aby stworzyć konkurencję, która z kolei będzie 

pobudzać innowacje, nowe usługi, a w rezultacie więcej korzystnych dla konsumenta 

inwestycji; 

 zwraca uwagę na potrzebę dostosowania podstawowych przepisów dotyczących 

przydziału nowego widma w paśmie 700 MHz dla bezprzewodowych usług łączności 

szerokopasmowej oraz zastanowienia się nad przyznaniem dostatecznie długich licencji, 

aby inwestorzy zyskali większą przewidywalność, podkreślając jednocześnie, że 

porozumienie dotyczące harmonizacji pełnego zakresu pasm widma poniżej i powyżej 6 

GHz jest strategicznie istotne dla wprowadzenia technologii 5G i powinno być ono 

zawarte przed końcem 2017 r.; 

 podkreśla, że określenie powszechnie akceptowanych standardów w odniesieniu do sieci 

5G i urządzeń internetu rzeczy mogących być nośnikami technologii 5G ma kluczowe 

znaczenie dla zagwarantowania szybkiej realizacji internetu rzeczy, a wiodąca pozycja 

sektora prywatnego jest konieczna dla przyjęcia tych standardów;

 jest zaniepokojony, że z powodu braku nowoczesnych sieci cyfrowych i infrastruktury 

cyfrowej umożliwiających szybką łączność wysokiej jakości UE jest narażona na 

pozostanie w tyle za innymi regionami jeśli chodzi o przyciąganie inwestycji i utrzymanie 

wiedzy, co może spowodować utratę przewagi konkurencyjnej;

 potwierdza swoje przekonanie, że istnieje pilna potrzeba standaryzacji, aby uniknąć 

rozdrobnienia technologii 5G, aby nie utrudniać interoperacyjności oraz przypomina, że 

aby mieć przewodnią rolę w układaniu światowych standardów kluczowe znaczenie ma 

współpraca międzynarodowa; ponownie zwraca uwagę na potrzebę zagwarantowania 
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dostępności wstępnych światowych standardów 5G do końca 2019 r., umożliwiając w ten 

sposób terminowe wprowadzenie na rynek technologii 5G;

 podkreśla fakt, że według Komisji plan działania dotyczący wprowadzenia technologii 5G 

w całej UE ma „potencjał utworzenia dwóch milionów miejsc pracy” pomimo obecnego 

stałego lecz niskiego wzrostu oraz wysokiego wskaźnika bezrobocia, w szczególności 

wśród ludzi młodych;

 zauważa potrzebę ścisłego zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, od 

instytucji UE po państwa członkowskie, od sektora prywatnego po społeczeństwo 

obywatelskie, aby rozwinąć wspólną wizję, u której podstaw leżeć będzie idea, że 

technologie cyfrowe i komunikacja cyfrowa mają potencjał stworzenia lepszych 

warunków dla wszystkich; 

 potwierdza swoje przekonanie, że silniejszy i dynamiczny rynek wewnętrzny można 

osiągnąć tylko za sprawą ciągłego wzrostu i większego zatrudnienia, a prosperujący 

jednolity rynek cyfrowy jest najszybszym sposobem stworzenia nowych wysokiej jakości 

miejsc pracy.


