
PA\860754PL.doc PE458.563v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

2010/2304(INI)

14.3.2011

PROJEKT OPINII
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie Internetu szerokopasmowego w Europie: inwestycje na rzecz 
wzrostu opartego na technologiach cyfrowych
(2010/2304 (INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Malcolm Harbour



PE458.563v02-00 2/3 PA\860754PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\860754PL.doc 3/3 PE458.563v02-00

PL

WSKAZÓWKI

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

1. apeluje do państw członkowskich, aby zapewniły pełną konkurencję między sieciami 
zgodnie z nowymi przepisami ramowymi dotyczącymi telekomunikacji;

2. uważa, że ryzyko inwestycyjne związane z rozbudową nowych sieci można zmniejszyć za 
pomocą środków służących pobudzeniu popytu, w szczególności w takich dziedzinach jak 
e-zamówienia, e-handel, e-zarządzanie, e-służba zdrowia i inteligentne liczniki; wzywa 
Komisję, by doprecyzowała zasady dotyczące pomocy państwa, która może mieć 
negatywny wpływ na popyt;

3. zwraca uwagę na trudności związane z osiągnięciem celów strategii UE2020 w zakresie 
usług szerokopasmowych z uwagi na zasoby finansowe konsumentów, przedsiębiorstw
i sektora publicznego; wzywa Komisję i państwa członkowskie do dopilnowania, by 
podejmowane środki nie powodowały niesprawiedliwego nakładania na konsumentów
i przedsiębiorstwa obciążeń, zwłaszcza jeżeli chodzi o ogólne obowiązki;

4. apeluje do Komisji i Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej 
(BEREC), aby po konsultacjach z organami publicznymi ułatwiały zawieranie partnerstw 
publiczno-prywatnych oraz uruchamianie innych europejskich instrumentów 
finansowych, w tym funduszy z EFRR i EBOR;

5. podkreśla różnicę między przepustowością sieci a faktycznymi doświadczeniami 
użytkowników, ponieważ szybkość Internetu jest również powiązana z wydajnością 
serwera, na którym znajduje się witryna internetowa, i z przeciążeniem łącz wzywa 
Komisję, aby wspólnie z BEREC udoskonaliła sposób pomiaru przepustowości 
dostępnych łączy szerokopasmowych i aby odpowiednio dostosowała swoje cele;

6. zauważa, że w porównaniu z obecnie stosowaną technologią nowe łącza światłowodowe 
zapewniają użytkownikom wysokiej jakości szybszy dostęp do Internetu; zwraca się 
zatem do BEREC o dopilnowanie, by w sposób uczciwy informować użytkowników
o rzeczywistej przepustowości łączy internetowych z myślą o przejrzystości i z korzyścią 
dla technologii w zakresie wysyłania i ściągania;

7. wzywa do opracowania nieopartego na jednej technologii podejścia stanowiącego 
połączenie technologii w zakresie łącz stacjonarnych, bezprzewodowych i satelitarnych 
oraz systemów z rozproszonym widmem; apeluje o skuteczną transpozycję ramowych 
przepisów dotyczących telekomunikacji, w tym przepisów odnoszących się do 
neutralności sieci, aby zagwarantować, że upowszechnianie łączy szerokopasmowych nie 
ograniczy innowacji.


