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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie „Internetu szerokopasmowego w Europie: inwestycje na rzecz rozwoju 
opartego na technologiach szerokopasmowych”
(2010/2304 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 20 września 2010 r. w sprawie regulowanego 
dostępu do sieci dostępu następnej generacji1,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 września 2010 r. zatytułowany „Internet 
szerokopasmowy w Europie: inwestycje na rzecz rozwoju opartego na technologiach 
szerokopasmowych” (KOM(2010) 472),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 sierpnia 2010 r. zatytułowany „Europejska 
agenda cyfrowa” (KOM(2010) 245),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 17 września 2009 r. zatytułowany „Wytyczne 
wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa 
w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych”2,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 4 sierpnia 2009 r. zatytułowany „Sprawozdanie 
w sprawie konkurencyjności Europy w dziedzinie technologii cyfrowych – Najważniejsze 
osiągnięcia strategii i2010 w latach 2005-2009” (KOM(2009) 390),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 18 czerwca 2009 r. zatytułowany „Internet 
przedmiotów – plan działań dla Europy” (KOM(2009) 278),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 stycznia 2009 r. zatytułowany„Inwestowanie 
w przyszłość Europy” (KOM(2009) 36),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 marca 2006 r. zatytułowany „Niwelowanie 
różnic w dostępie do łączy szerokopasmowych” (KOM(2006) 129),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 25 kwietnia 2006 r. zatytułowany „Plan 
działania na rzecz administracji elektronicznej w ramach inicjatywy i2010: przyspieszenie 
wprowadzania elektronicznych usług administracji publicznej w Europie z korzyścią dla 
wszystkich” (KOM(2006) 173),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 30 kwietnia 2004 r. zatytułowany „e-Zdrowie –
poprawa opieki zdrowotnej dla obywateli europejskich: plan działania w europejskim 
obszarze e-zdrowia” (KOM(2004) 356),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie internetu 

                                               
1 Dz U. L 251 z 25.9.2010, s. 35
2 Dz.U. C 235 z 30.9.2009, s. 7
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przedmiotów1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie nowej agendy cyfrowej 
dla Europy: 2015.eu2,

– uwzględniając swoje zalecenie dla Rady z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie utrwalenia 
bezpieczeństwa i podstawowych wolności w internecie3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 września 2008 r. w sprawie pełnego 
wykorzystania potencjału dywidendy cyfrowej w Europie: wspólne podejście do 
zagospodarowania zakresów częstotliwości zwolnionych w wyniku przejścia na 
nadawanie cyfrowe4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie opracowania 
europejskiej polityki w zakresie łączy szerokopasmowych5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie europejskiej polityki 
w zakresie widma radiowego”6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie europejskiego 
społeczeństwa informacyjnego na rzecz wzrostu i zatrudnienia7,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie społeczeństwa 
informacyjnego8,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 października 1998 r. w sprawie globalizacji 
i społeczeństwa informacyjnego: potrzeba wzmocnienia koordynacji międzynarodowej9,

– uwzględniając ramy UE w zakresie łączności elektronicznej z późniejszymi zmianami, 
w szczególności dyrektywy 2002/21/WE (dyrektywa ramowa), 2002/20/WE (dyrektywa 
o zezwoleniach), 2002/19/WE (dyrektywa o dostępie), 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze 
powszechnej), 2002/58/WE (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz 
rozporządzenie (WE) nr 1211/2009 (rozporządzenie ustanawiające Organ Europejskich 
Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, a także 
opinie Komisji Rozwoju, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz 
Komisji Kultury i Edukacji (A7-0000/2011),

                                               
1 P7_TA(2010)0207
2 P7_TA(2010)0133
3 Dz.U. C 117E z 6.5.2010, s. 206.
4 Dz.U. C 8E z 14.1.2010, s. 60
5 Dz.U. C 146 E z 12.6.2008, s. 87
6 Dz.U. C 287E z 29.11.2007, s. 364.
7 Dz.U. C 181E z 30.11.2006, s. 133
8 Dz.U. C 103E z 8.6.2006, s. 140
9 Dz.U. C 104 z 14.4.1999, s. 128
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A. mając na uwadze, że szerokopasmowy dostęp jest możliwy na wielu platformach 
(połączenia miedziane, kablowe, światłowodowe, bezprzewodowe sieci stacjonarne 
i komórkowe, łącza satelitarne itp.), przyciąga użytkowników wszelkiego rodzaju (np. 
konsumentów, przedsiębiorstwa, organy rządowe i administracji publicznej oraz 
instytucje non-profit, w tym szkoły, biblioteki, szpitale i agencje bezpieczeństwa 
publicznego), którzy wykorzystują dostęp szerokopasmowy do wielu usług (handel 
elektroniczny, świadczenie opieki zdrowotnej, komunikacja głosowa i video, rozrywka, 
zarządzanie flotą, usługi administracji rządowej, edukacja, szkolenia zawodowe oraz 
wiele innych), a także umożliwia aplikacje w zakresie komunikacji między maszynami, 
inaczej M2M (inteligentne mierniki elektryczne i inteligentne sieci, bezprzewodowe 
monitory serca, służby ratunkowe, systemy alarmowe, urządzenia telemetryczne 
w pojazdach, śledzenie zapasów itd.),

B. mając na uwadze, że przyjmując i wykorzystując różne platformy, użytkownicy 
i usługodawcy w ramach szerokopasmowego ekosystemu pomogą zapewnić 100% 
dostępu szerokopasmowego oraz wiele związanych z nim korzyści społecznych, co będzie 
z kolei sprzyjać upowszechnieniu łączy szerokopasmowych,

C. mając na uwadze, że prawdziwym motorem poprawy szybkich połączeń jest popyt na 
rynku; mając na uwadze, że zrównoważony dostęp do infrastruktury i konkurencyjne 
usługi – w przeciwieństwie do określania celów przy zastosowaniu podejścia odgórnego –
spowodują sprawne i zgodne z zapotrzebowaniem udostępnianie połączeń następnych 
generacji, 

D. mając na uwadze, że należy zlikwidować przepaść cyfrową i wszystkim w całej UE 
zapewnić dostęp szerokopasmowy z myślą o europejskiej wartości dodanej,

E. mając na uwadze, że podmioty publiczne mogą znacząco przyczynić się do zrealizowania 
dostępu następnej generacji na „białych” i „szarych” obszarach, ale inwestycje publiczne 
nie powinny utrudniać inwestycji prywatnych ani zakłócać konkurencji na obszarach, 
które już są konkurencyjne; mając na uwadze, że podmioty inwestujące w sieci dostępu 
następnej generacji muszą zachować odpowiednie zachęty do dalszego inwestowania 
w łącza szerokopasmowe,

F. mając na uwadze, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat sektor prywatny zainwestował setki 
miliardów euro w szerokopasmową infrastrukturę, usługi, aplikacje i treści; mając na 
uwadze, że wspieranie tych inwestycji powinno nadal być głównym motorem wzrostu 
liczby łączy szerokopasmowych w UE,

1. Szerokopasmowy internet dla wszystkich

1. zauważa, że pojęcie usług szerokopasmowych stale się zmienia, gdyż zwiększyła się 
liczba platform, a baza klientów i zakres zastosowań wzrosły w postępie geometrycznym; 
stwierdza, że obecnie łącza szerokopasmowe nie tylko umożliwiają dostęp do internetu 
i nie ograniczają się do bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, w miarę jak lawinowo 
mnożą się połączenia i aplikacje w zakresie komunikacji między maszynami (inaczej 
M2M);

2. uważa, że celem musi być ustanowienie do 2013 r. globalnego przywództwa UE 
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w zakresie infrastruktury TIK poprzez zapewnienie 100% zasięgu łączy 
szerokopasmowych oferujących użytkownikom na obszarach wiejskich usługę na 
poziomie co najmniej 2Mbps, a 24Mbps w głównych miastach;

3. uważa, że powszechny dostęp i przyjęcie usług szerokopasmowych zostaną całkowicie 
zmarnowane, jeżeli priorytety nie obejmą także solidnej strategii zapewnienia 
bezpieczeństwa cybernetycznego i bezpieczeństwa w internecie;

4. podkreśla potrzebę jak najlepszego wykorzystania technologii uzupełniających w celu 
zapewnienia szerokopasmowego dostępu do internetu na obszarach wiejskich bez 
nadmiernych obciążeń dla konsumentów czy przemysłu;

5. stwierdza, że dostęp do pasm niskich częstotliwości radiowych – których charakterystyka 
rozchodzenia się sprzyja objęciu nimi dużego obszaru – ma kluczowe znaczenie dla 
objęcia obszarów wiejskich szerokopasmowym internetem bezprzewodowym, 
umożliwiającym dostęp do wszystkich dających się przewidzieć usług internetowych;

6. z zadowoleniem przyjmuje zachęty do udostępniania stałych i mobilnych sieci 
szerokopasmowych za pomocą środków, które pomagają zmniejszyć koszty inżynierii 
lądowej, a jednocześnie podkreśla potrzebę pobudzania popytu przez innowacyjne usługi;

7. podkreśla, że warunkiem osiągnięcia celów strategii UE 2020 r. dotyczących 
szerokopasmowego internetu jest ustanowienie w agendzie cyfrowej wzorców na lata 
pośrednie 2015 i 2018 r. na poziomie całej UE, a nie na poziomie krajowym;

8. zauważa, że aby być dobrze przygotowanym do osiągnięcia zakładanego poziomu 
100Mbps, w 2015 r. około 15% gospodarstw domowych w UE powinno mieć abonament 
na co najmniej taką prędkość;

9. zaleca ułatwianie terminowego wykorzystywania „dywidendy cyfrowej” na potrzeby 
nowych mobilnych usług szerokopasmowych w ramach zharmonizowanego i neutralnego 
pod względem technologii podejścia na terenie całej UE, co daje korzyści skali 
i zapobiega szkodliwym kwestiom związanym z zakłóceniami transgranicznymi, a nie 
zaburza dotychczasowego odbioru telewizji cyfrowej/ telewizji wysokiej rozdzielczości 
(HDTV);

10. zachęca państwa członkowskie, aby w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami 
stworzyły krajowe plany w zakresie usług szerokopasmowych i przyjęły plany operacyjne 
zawierające konkretne środki na rzecz wdrażania celów strategii UE 2020 dotyczących 
usług szerokopasmowych;

2. Szerokopasmowy internet na rzecz wzrostu gospodarczego, innowacji 
i konkurencyjności na świecie

11. uważa, że potrzebne są nowe, szybkie sieci, aby wspierać międzynarodową 
konkurencyjność UE;

12. uważa, że konkurencja w zakresie infrastruktury oraz usług wykorzystujących tę 
infrastrukturę kładzie najlepszy fundament pod trwałą konkurencję, inwestycje, innowacje 
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i dostęp; 

13. podkreśla, że usługi szerokopasmowe są warunkiem konkurencyjności przemysłu UE 
i znacznie przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w UE; 

14. uważa, że szybkie sieci szerokopasmowe i światłowodowe sieci dostępowe (sieci 
optyczne FTTH) to pożądane cele z punktu widzenia zarówno użytkowników końcowych, 
jak i rozwoju gospodarczego;

15. zachęca Komisję i Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej do 
znalezienia do 2013 r. wspólnego podejścia do stworzenia jednolitego rynku dla 
przedsiębiorców i łączności elektronicznej w całej UE;

16. z myślą o stworzeniu konkurencyjnych rynków telefonii komórkowej podkreśla znaczenie 
konkurencyjnego i terminowego przydziału spektrum dla bezprzewodowych 
szerokopasmowych sieci radiowych za pomocą programu dotyczącego polityki w zakresie 
widma radiowego i wzywa państwa członkowskie do udostępnienia do 2013 r. pasma 
o częstotliwości 800 MHz przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb związanych 
z istniejącymi usługami;

3. Stymulowanie inwestycji i konkurencji

17. podkreśla potrzebę dopilnowania, aby przyjmowane przez państwa członkowskie środki, 
które mają na celu zapewnienie wszystkim dostępu szerokopasmowego, nie prowadziły 
do zakłóceń na rynku ani nie powodowały nadmiernych obciążeń dla sektora; 

18. zauważa, że ramy dla pomocy państwa w zakresie usług szerokopasmowych 
i ukierunkowane wykorzystanie funduszy wspólnotowych mogą być najbardziej 
postępowym środkiem uzupełniającym, który sprzyja szybszemu udostępnianiu łączy 
szerokopasmowych;

19. uznaje, że do wspierania inwestycji i usuwania barier dla inwestowania w szybkie 
i bardzo szybkie sieci potrzebna jest pewność regulacyjna; w związku z tym uznaje, że 
zalecenie w sprawie sieci dostępu następnej generacji należy stosować w odniesieniu do 
dostępu przewodowego;

20. zauważa, że potencjalne ryzyko związane z tworzeniem kosztownej infrastruktury 
szerokopasmowej następnej generacji jest wysokie i wiąże się z długim okresem zwrotu 
inwestycji; stwierdza, że rozporządzenie nie powinno zniechęcać do inwestycji w tę 
infrastrukturę, ale zapewnić wszystkim uczestnikom rynku wystarczające bodźce do 
inwestowania;

21. wzywa do wprowadzenia przyjaznych inwestycjom ram dla sieci dostępu następnej 
generacji oraz dla bezprzewodowego dostępu do szybkiej sieci, co między innymi 
spowoduje pewność prawną oraz wspieranie inwestycji, konkurencji i neutralności 
technologii, pozostawiając rynkowi decyzje technologiczne;

22. wzywa państwa członkowskie do zapewniania niedyskryminującego dostępu do robót 
budowlanych oraz do ułatwiania dostępu do przewodów, co znacznie obniży próg 
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inwestycji;

23. zauważa, że w celu maksymalizacji dostępności i zastosowania łączy szerokopasmowych 
polityka UE musi zachęcać do stosowania wydajnych i dostępnych sieci, aplikacji i treści;

24. podkreśla, że jeżeli siły rynkowe są w stanie zapewnić konkurencyjny dostęp 
szerokopasmowy, polityka rządu powinna wspierać inwestycje i innowacje w sektorze 
prywatnym poprzez usuwanie barier we wdrażaniu;

25. popiera współpracę Komisji z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w celu 
poprawy dostępności funduszy na szybkie i bardzo szybkie sieci oraz podkreśla potrzebę 
przeznaczania takich funduszy na projekty z zakresu otwartej infrastruktury, które 
sprzyjają różnorodności usług; 

26. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący poszukiwania nowych źródeł 
finansowania i popiera współpracę z EBI nad projektem euroobligacji;

27. nadal zachęca do odpowiednich inwestycji w sektorze publicznym, do zawierania 
partnerstw publiczno-prywatnych oraz do wprowadzania systemów zachęt podatkowych 
do udostępniania szybkich i bardzo szybkich sieci; podkreśla konieczność koordynowania 
rządowych strategii politycznych na wszystkich poziomach; 

28. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zawarcia unijnego paktu w zakresie łączy 
szerokopasmowych, przy wykorzystaniu w stosownych przypadkach środków własnych, 
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, funduszy regionalnych oraz państwowych 
i prywatnych inwestycji, skierowanych w szczególności na „białe” obszary, oraz do 
zapewnienia niezbędnej koordynacji z zachowaniem w skali całej UE spójnych 
wskaźników wyjściowych;

29. wzywa do ustanowienia grupy roboczej UE wysokiego szczebla z udziałem 
zainteresowanych stron w celu opracowania strategii dotyczącej przyszłej infrastruktury 
TIK;

4. Korzyści dla konsumentów

30. przyjmuje do wiadomości, że Komisja zamierza przedstawić wytyczne w sprawie 
rachunku kosztów i w sprawie niedyskryminacji, czyli podstawowych zasad, na jakich 
oparte są ramy UE, i zachęca Komisję do uczynienia tego w sposób wspierający 
przystępne ceny, wybór dla konsumentów i konkurencję w zakresie szybkich i bardzo 
szybkich sieci oraz dostarczanych za ich pomocą usług, a także daje impuls do 
efektywnych inwestycji i do szybkiego przestawienia się na takie sieci;

31. wzywa Komisję, by przy wsparciu ze strony państw członkowskich sporządziła wykaz 
obszarów o zbyt niskiej podaży omawianych usług lub jej całkowitym braku;

32. wzywa Komisję do przedstawiania Parlamentowi corocznego sprawozdania w sprawie 
ofert i wyboru w zakresie szerokopasmowego internetu, faktycznie dostępnych dla 
użytkowników w UE, jak również w sprawie postępu prac nad wdrażaniem ram dla 
łączności elektronicznej oraz wdrażaniem zalecenia dotyczącego sieci dostępu następnej 
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generacji; 

33. wzywa państwa członkowskie do rozwiązania kwestii przeszkód w zakresie dostępu do 
usług szerokopasmowych, szczególnie w przypadku grup społecznych o niskich 
dochodach, oraz do zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron w prowadzenie 
szkoleń i publiczne udostępnianie usług szerokopasmowych, udzielanie pomocy 
gospodarczej na zakup usług i urządzeń szerokopasmowych, a także rozwijanie 
technologii i treści ukierunkowanych na zaspokajanie konkretnych potrzeb 
użytkowników;

34. wzywa Komisję, aby – w celu realizacji wykonalnych interaktywnych usług i w celu 
umożliwienia monitorowania osiągania celów dotyczących szerokopasmowego internetu 
– określiła więcej cech jakościowych dostępu szerokopasmowego, w tym prędkości 
pobierania i wysyłania, średnie czasy oczekiwania i prędkości rejestrowane po stronie 
użytkowników; z zadowoleniem przyjmuje prace Komisji nad metodologią pomiaru 
istotnych aspektów rzeczywistych parametrów po stronie użytkownika;

5. Inicjatywy elektroniczne: stymulowanie popytu

35. wzywa państwa członkowskie do nasilenia działań zapobiegających niedoborowi e-
umiejętności na wszystkich poziomach nauczania oraz podczas uczenia się przez całe 
życie;

36. wzywa państwa członkowskie do pójścia za przykładem Komisji, przedstawionym 
w planie działania na rzecz administracji elektronicznej: korzystanie z elektronicznych 
zamówień publicznych, przyjęcie strategii otwartych danych, promowanie tożsamości 
elektronicznej;

37. popiera inicjatywy takie jak e-zdrowie i paneuropejska infrastruktura informacji na temat 
zdrowia mające na celu umożliwienie usług skoncentrowanych na pacjencie, które 
pomagają chorym w przejmowaniu odpowiedzialności za własne zdrowie; stwierdza, że 
takie usługi powinny być dostępne zawsze i wszędzie, także za pośrednictwem urządzeń 
przenośnych;

38. podkreśla znaczenie trwałych ram dotyczących prywatności w UE i z zadowoleniem 
przyjmuje trwający przegląd dyrektywy o ochronie danych;

39. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.


