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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. przypomina o wyznaczonym przez Komisję celu, jakim jest przeciwdziałanie przepaści 
cyfrowej i zagwarantowanie wszystkim dostępu do sieci szerokopasmowych, gdyż 
stanowią one usługę niezbędną dla rozwoju obszarów odizolowanych geograficznie, w 
tym regionów o niskiej gęstości zaludnienia, regionów wyspiarskich i górskich, a także 
poprawa znajomości technologii cyfrowych i umiejętności w ich zakresie;

2. wzywa Komisję do zachęcania państw członkowskich do tego, aby w ramach realizacji 
celów agendy cyfrowej, gdy w całej Europie dostępne już będą podstawowe usługi 
szerokopasmowe, również na obszarach wiejskich zbudowały odpowiednie sieci 
szybkiego i ultraszybkiego dostępu; w związku z tym uważa, że należy kontynuować 
rozbudowę sieci światłowodowych doprowadzanych do budynków i gospodarstw 
domowych (FTTB/FTTH), aby unikać nieekonomicznych rozwiązań przejściowych;

3. przypomina, że nowe technologie i dostęp do sieci szerokopasmowych pozytywnie 
wpływają na edukację, informację, komunikację i rozrywkę obywateli;·

4. uważa, że sprawą podstawowej wagi jest znoszenie przeszkód uniemożliwiających części 
ludności korzystanie z Internetu, a także zaangażowanie w tę kwestię możliwie 
największej liczby zainteresowanych stron: 1) w prowadzenie szkoleń i publiczne 
udostępnianie usług szerokopasmowych, 2) udzielanie pomocy gospodarczej na zakup 
usług i urządzeń szerokopasmowych, a także 3) rozwijanie technologii i treści 
ukierunkowanych na zaspokajanie konkretnych potrzeb użytkowników;

5. jest zdania, że rozbudowa infrastruktury cyfrowej powinna głównie podlegać zasadom 
rynku i być neutralna pod względem technologicznym, jednak może okazać się konieczne 
wprowadzenie na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym instrumentów 
zapewniających publiczne wsparcie finansowe, aby zagwarantować standardy w zakresie 
jakości, różnorodności treści i upowszechniania dostępu do sieci szerokopasmowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem obszarów, gdzie inwestycje o charakterze komercyjnym są 
mało prawdopodobne;

6. zauważa jednak, że wysiłek administracyjny i koszty planowania, zwłaszcza w przypadku 
MŚP oraz regionalnych i lokalnych jednostek samorządu terytorialnego, związane z 
realizacją unijnych programów wsparcia są znaczne, a w praktyce pojawia się też 
niepewność prawna, co razem często prowadzi do wstrzymania planowanych inwestycji;
wzywa wobec tego Komisję do sprawdzenia, w jakim stopniu możliwe jest uproszczenie 
przepisów dotyczących pomocy państwa i zmodyfikowanie ich w taki sposób, aby 
bardziej sprzyjały inwestycjom, a także w jaki sposób można lepiej łączyć programy 
europejskie z krajowymi;

7. potwierdza zasadę neutralności sieci oraz uważa, że otwarty i zrównoważony dostęp do 
infrastruktury telekomunikacyjnej i technologii informacyjnych jest niezbędny dla 
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rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego;

8. podkreśla, że oferta wysokiej jakości powinna być priorytetem w rozwoju sieci 
szerokopasmowych, a także muszą one przyczyniać się do udostępniania dóbr kultury i 
usług z nią związanych, dzielenia się nimi i rozpowszechniania ich, rozwijania przestrzeni 
kreatywności i ekspresji oraz wymiany między twórcami;

9. zwraca uwagę, że nadawcy publiczni powinni móc oferować, pluralistyczne treści 
audiowizualne wysokiej jakości z wykorzystaniem istniejących platform nadawczych, w 
tym platform naziemnych, a także sieci szerokopasmowych, szczególnie jeżeli chodzi o 
usługi na żądanie, pod warunkiem, że sieci szerokopasmowe spełniają te same wymogi 
pod względem jakości usług oraz pod warunkiem jak najskuteczniejszego wykorzystania 
widma i zmaksymalizowania jego zasięgu;

10. podkreśla w odniesieniu do zależności między tworzeniem i dalszym rozwojem 
mobilnych sieci szerokopasmowych a polityką w zakresie spektrum radiowego, że 
europejskie strategie polityczne w zakresie spektrum radiowego muszą z całą pewnością 
uwzględniać gospodarczą, społeczną i kulturową wartość częstotliwości radiowych;  

11. podkreśla zdecydowanie konieczność efektywnego wykorzystania już dostępnych 
częstotliwości oraz wzywa do neutralności technologicznej;

12. podkreśla wobec tego, że wykorzystanie częstotliwości radiowych przez aktualnych 
użytkowników, takich jak rozgłośnie radiowe oraz użytkownicy realizujący programy i 
imprezy specjalne, którzy mają ogromne znaczenie dla opracowywania oraz 
rozpowszechniania treści kulturowych, różnorodności językowej i kulturowej, a także 
wspierają pluralizm opinii i mediów, nie powinno być ograniczone przez tworzenie i 
dalszy rozwój mobilnych sieci szerokopasmowych oraz że należy im umożliwić dalszy 
rozwój;

13. zwraca uwagę, że aby zapewnić wysoki standard pluralistycznych treści audiowizualnych 
dostępnych po przystępnych cenach nadawcy muszą być w stanie dokonać wyboru 
spośród poszczególnych platform nadawczych uwzględniając ich skuteczność pod 
względem technicznym, a także koszty ich wykorzystania: połączenia szerokopasmowe 
do celów świadczenia usług na żądanie oraz telewizja naziemna do celów nadawania 
treści linearnych dla szerszej grupy odbiorców;

14. zaleca państwom członkowskim wspieranie polityki równego dostępu do treści przy 
zapewnieniu dostępu do Internetu szerokopasmowego w pierwszej kolejności instytucjom 
publicznym, a zwłaszcza szkołom, bibliotekom i uniwersytetom, aby sprzyjać 
przekazywaniu wiedzy, promowaniu różnorodności kulturowej i językowej oraz 
eksponowaniu dziedzictwa kulturowego Europy; ponadto zwraca uwagę na to, że 
edukacja i kultura nie są odizolowane od całości gospodarki, wręcz przeciwnie –
podkreśla ogromną gospodarczą wartość dodaną wytwarzaną w tym sektorze;

15. proponuje, aby zachęcać państwa członkowskie do wdrażania publicznych strategii 
politycznych wspierających wprowadzanie nowych technologii i propagowanie 
wprowadzania cyfrowych metod nauczania; zachęca w związku z tym Komisję do 
wspierania wymiany dobrych praktyk między państwami członkowskimi oraz między 
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nimi a krajami spoza Unii Europejskiej;

16. podkreśla korzyści płynące z rozbudowy infrastruktury cyfrowej w dziedzinie nauczania 
na odległość, w szczególności jeżeli chodzi o regiony peryferyjne.

17. wzywa Komisję do opublikowania wytycznych dotyczących inwestycji w sieci 
szerokopasmowe, w tym wytycznych dotyczących partnerstw publiczno-prywatnych, dla 
organów lokalnych i regionalnych w celu promowania pełnego wykorzystania środków 
UE;

18. podkreśla, że rozwój nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, związany z 
Internetem szerokopasmowym jest ogromną szansą na dalsze doskonalenie komunikacji 
oraz dialogu między obywatelami a instytucjami Unii Europejskiej.
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