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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje przedstawiony przez 
Komisję wniosek dotyczący wytycznych dla transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych, 
które przyczyniają się do realizacji zobowiązań wynikających ze strategii Europa 2020 
i strategii cyfrowej dla Europy.
Przedmiotowy wniosek ustanawia wytyczne dla transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych. 
W związku z tym przedstawia propozycje celów i priorytetów dla projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, a zmierzających do usunięcia ograniczeń poprzez 
zapewnienie dostępu do sieci oraz dostępu, w tym także w kontekście transgranicznym, do 
infrastruktury publicznych usług informatycznych.

W obliczu oszczędności budżetowych i słabego wzrostu gospodarczego sprawozdawczyni ma 
nadzieję, że zaproponowane przez Komisję nowe narzędzia w mechanizmie „Łącząc Europę” 
stworzą nową dynamikę rynkową zmierzającą do urzeczywistnienia wspólnego rynku 
cyfrowego. 

Gospodarka internetowa i jej wpływ na zatrudnienie mają kluczowe znaczenie, a jej obroty 
w 2016 r. wyniosą ponad 800 mld euro, czyli ponad 5% PKB Unii Europejskiej. Internet 
zmienił sposób naszego życia, pracy, dostępu do informacji, wzajemnych interakcji i ma 
ogromny potencjał, aby zmienić wiele innych aspektów naszego życia, takich jak dostęp do 
wiedzy i edukacja. Internet zmienił również nasz sposób porównywania, zakupu i sprzedaży 
produktów i usług, poszukiwania i udostępniania informacji oraz zarządzania naszymi 
płatnościami lub danymi. Handel elektroniczny i w ogólniejszym sensie usługi cyfrowe stały 
się teraz elementem zasadniczym dla konsumentów, przedsiębiorców i w ogóle dla obywateli. 

Tymczasem obecnie określone przeszkody uniemożliwiają osiągnięcie jednolitego rynku 
cyfrowego: brak inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich UE, oraz brak europejskiej strategii na rzecz rozwoju infrastruktury dla 
transgranicznych usług elektronicznych. Koszty wskazanych braków szacuje się na co 
najmniej 4,1% PKB do 2020 r., czyli 500 mld euro lub 1000 euro w przeliczeniu na 
obywatela1.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej sądzi, że taki stan rzeczy stwarza problemy 
zwłaszcza dla MŚP, które z uwagi na brak należytego połączenia z siecią o wystarczającej 
szybkości nie korzystają z nowych technologii, takich jak chmury obliczeniowe, które 
umożliwiają stworzenie innowacyjnej oferty handlowej i duże oszczędności. 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej obawia się także, że brak dostępu do łącza 
szerokopasmowego przynosi szkodę najbardziej narażonym konsumentom. Bez łącza 
szerokopasmowego konsumenci ci są pozbawieni dostępu do całej gamy nowych aplikacji 
i usług, np. porównywania cen on line, i wpadają w spiralę, która oddala ich od 
najkorzystniejszych ofert.
W związku z tym sprawozdawczyni komisji opiniodawczej przypomina o znaczeniu celu 
europejskiej agendy cyfrowej: zapewnienie trwałych korzyści ekonomicznych i społecznych 
z jednolitego rynku cyfrowego w oparciu o bardzo szybki Internet. 

                                               
1 Copenhagen Economics, The Economic Impact of a European Digital Single Market [Skutki gospodarcze 
europejskiego jednolitego rynku cyfrowego], marzec 2010.
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Sprawozdawczyni pragnie podkreślić znaczenie cyberbezpieczeństwa dla ochrony 
konsumentów. Rola usług elektronicznych w naszej codzienności stale rośnie i w związku 
z tym wykorzystuje się w ramach takich usług coraz więcej danych osobowych i publicznych. 
W konsekwencji konieczne jest zagwarantowanie niezawodności i bezpieczeństwa sieci. 

Sprawozdawczyni zgadza się z ustaleniami Komisji, że niedokończona realizacja jednolitego 
rynku cyfrowego wynika nie tylko z trudności po stronie podaży, ale i popytu. Zatem jeden 
z celów projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania powinien stymulować 
popyt na usługi w szybkim i bardzo szybkim Internecie, w szczególności za pośrednictwem 
administracyjnych usług on line.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Sieci i usługi telekomunikacyjne są 
w coraz większym stopniu uzależnione od 
infrastruktury internetowej, a infrastruktura 
sieci szerokopasmowych i usługi 
informatyczne są ze sobą ściśle powiązane.
Internet staje się dominującą platformą dla 
komunikacji, usług i działalności 
gospodarczej. Dostęp do szybkiego 
Internetu i usług informatycznych w całej 
Europie leży zatem w interesie publicznym 
oraz stanowi podstawę wzrostu 
gospodarczego i jednolitego rynku.

(1) Sieci i usługi telekomunikacyjne są 
w coraz większym stopniu uzależnione od 
infrastruktury internetowej, a infrastruktura 
sieci szerokopasmowych i usługi 
informatyczne są ze sobą ściśle powiązane.
Internet staje się dominującą platformą dla 
komunikacji, usług i działalności 
gospodarczej. Dostęp do szybkiego 
Internetu i usług informatycznych w całej 
Europie leży zatem w interesie publicznym 
oraz stanowi podstawę wzrostu 
gospodarczego i rynku wewnętrznego.
(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie powoduje konieczność 
technicznych dostosowań w całym tekście, 
w szczególności pojęcie „jednolity rynek 
cyfrowy” zostaje zastąpione pojęciem 
„wewnętrzny rynek cyfrowy”).

Or. fr
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Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania ujęte 
w niniejszym rozporządzeniu również 
powinny przyczyniać się do wzmocnienia 
spójności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej Unii, zgodnie z art. 174 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. W związku z tym szczególną 
uwagę należy zwrócić na obszary wiejskie, 
odizolowane lub słabo zaludnione.

Or. fr

Uzasadnienie

Unia Europejska powinna przede wszystkim działać tam, gdzie rynek niedomaga. Dla 
wzmocnienia spójności swojego terytorium UE musi zapewnić, by regiony najsłabiej 
zaludnione lub odizolowane miały dobry dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej.

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Szybkie łącza szerokopasmowe mogą
przynieść znaczne korzyści gospodarcze 
i społeczne, które nie przekładają się na 
wymierne korzyści dla inwestorów.
Szybkie i bardzo szybkie łącza 
szerokopasmowe stanowią kluczową 
infrastrukturę niezbędną do opracowania 
i udostępnienia usług informatycznych, 
które opierają się na dostępności, 
szybkości, niezawodności i odporności 
sieci fizycznych. Udostępnienie 
i upowszechnienie szybszych sieci otworzy 
drogę dla innowacyjnych usług 
wykorzystujących połączenia o większej 
przepustowości. Aby maksymalnie 
wykorzystać synergię i interakcje między 

(10) Szybkie łącza szerokopasmowe mogą 
przynieść znaczne korzyści gospodarcze 
i społeczne, które nie przekładają się na 
wymierne korzyści dla inwestorów.
Szybkie i bardzo szybkie łącza 
szerokopasmowe stanowią kluczową 
infrastrukturę niezbędną do opracowania 
i udostępnienia usług informatycznych, 
które opierają się na dostępności, 
szybkości, niezawodności i odporności 
sieci fizycznych. Udostępnienie 
i upowszechnienie szybszych sieci otworzy 
drogę dla innowacyjnych usług 
wykorzystujących połączenia o większej 
przepustowości. Aby maksymalnie 
wykorzystać synergię i interakcje między 
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tymi dwoma elementami cyfrowych sieci 
telekomunikacyjnych, niezbędne są 
działania na szczeblu unijnym.

tymi dwoma elementami cyfrowych sieci 
telekomunikacyjnych, niezbędne są 
działania na szczeblu unijnym, mając 
w szczególności na uwadze wzrost liczby 
urządzeń przenośnych podłączonych do 
Internetu, takich jak smartfony czy ipady.

Or. fr

Uzasadnienie

Korzystanie z nowych urządzeń zwiększa zapotrzebowanie na sprawną infrastrukturę 
telekomunikacyjną.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) przyczyniają się do wprowadzania 
w całej Europie szybkich i bardzo szybkich 
sieci szerokopasmowych, które ułatwiają 
z kolei opracowanie i wprowadzenie 
ogólnoeuropejskich usług 
informatycznych;

(3) przyczyniają się do wprowadzania 
w całej Europie szybkich i bardzo szybkich 
sieci szerokopasmowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów wiejskich 
i słabo zaludnionych, które ułatwiają 
z kolei opracowanie i wprowadzenie 
ogólnoeuropejskich usług 
informatycznych;

Or. fr

Uzasadnienie

Unia Europejska powinna przede wszystkim działać tam, gdzie rynek niedomaga. Dla 
wzmocnienia spójności swojego terytorium UE musi zapewnić, by regiony najsłabiej 
zaludnione lub odizolowane miały dobry dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4 bis) stymulują popyt na usługi 
wymagające szerokiego pasma, 
w szczególności poprzez rozwijanie usług 
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administracyjnych on line, które 
przyczynią się do rozwoju wewnętrznego 
rynku cyfrowego;

Or. fr

Uzasadnienie

Wciąż jeszcze niewystarczający popyt należy stymulować, żeby wywołać efekt 
samowzmacniający, w którym zwiększony popyt będzie sprzyjał rozwojowi nowych usług dla 
konsumentów.

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 1 – litera a) – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W razie podjęcia w Unii prac 
infrastrukturalnych na określonym, 
jakimkolwiek rodzaju sieci (transport, 
energia czy telekomunikacja) można 
jednocześnie sporządzić kartografię 
innych sieci.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest stworzenie synergii, ponieważ prace kartograficzne są bardzo drogie, 
a skoro przeprowadza się wykopy w celu zmiany lub modernizacji sieci, warto z nich 
skorzystać przy sporządzaniu kartografii innych sieci.


