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PARLAMENT EUROPEJSKI 2014 - 2019

Komisja Petycji

28.2.2015

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 2443/2013, którą złożył Philippe Martinot (Francja), w sprawie 
braku stacjonarnej telefonii głosowej i łącz szerokopasmowych w Saint-
Laurent-du-Maroni (Gujana Francuska)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję relacjonuje stan faktyczny obszaru w Saint-Laurent-du-Maroni w Gujanie 
Francuskiej zwanego „route des chutes voltaires (ex-route de Paul Isnard)”. Za pomocą 
obszernej dokumentacji załączonej do pierwotnej petycji składający petycję wyraźnie 
wskazuje, że od 2001 r. komitet mieszkańców wspomnianego wyżej obszaru (obejmującego 
szacunkowo 160 rodzin na powierzchni ok. 12 km2) zwracał się do władz lokalnych o 
podjęcie działań na rzecz zapewnienia odpowiedniej stacjonarnej telefonii głosowej i łącz 
szerokopasmowych. Pomimo otrzymanych odpowiedzi, w szczególności w 2004 r. z 
prefektury i w 2009 r. z regionu, po 12 latach sytuacja nadal wymaga interwencji, wobec 
czego wzywa się Parlament Europejski do zbadania, czy – w szczególności w świetle 
„unormowań ramowych łączności elektronicznej” z 2002 r. 
(http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/legislative_framework/l24216a_
pl.htm) – można by przewidzieć bardziej zdecydowane działania na rzecz ostatecznego 
rozwiązania tej kwestii, która w znaczny sposób ogranicza podstawowe prawa i swobody 
osób fizycznych, których dotyczy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 września 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.
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Uwagi Komisji 

W 2010 r. w Europejskiej agendzie cyfrowej określono cele dotyczące łączy 
szerokopasmowych do 2020 r.: dostęp do łączy o przepustowości 30 Mb/s dla wszystkich 
obywateli i przedsiębiorstw, posiadanie przez przynajmniej 50% europejskich gospodarstwo 
domowych abonamentu na połączenie internetowe o przepustowości ponad 200 Mb/s do 2020 
r.

Komisja Europejska jest świadoma, że niektóre obszary UE, a mianowicie obszary słabo 
zaludnione, nie korzystają jeszcze ze stacjonarnej łączności szerokopasmowej. Przykładowo, 
choć w St Laurent du Maroni 49% gospodarstw domowych posiada dostęp do łącza o 
przepustowości przynajmniej 2 Mb/s, 51% gospodarstw nie posiada go wcale1... Na takich 
obszarach, gdzie szwankują mechanizmy rynku, interwencja władz publicznych może pomóc 
w stymulowaniu prywatnych inwestycji. Można to osiągnąć za pomocą środków 
legislacyjnych: przykładowo dyrektywa o redukcji kosztów2 ułatwi i będzie wspierać 
uruchamianie szybkich sieci cyfrowych (np. szybkiego internetu szerokopasmowego). 
Głównymi unijnymi narzędziami finansowymi służącymi stymulowaniu inwestycji są  
instrument „Łącząc Europę”3oraz  europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne4.

W ramach tych ostatnich w dniu 18 grudnia 2014 r dla Gujany Francuskiej przyjęto na lata 
2014–2020 program operacyjny EFRR–EFS. Na ICT przeznaczone zostanie ponad 33 mln 
EUR z funduszu EFRR. Pośród tych inwestycji 15 mln EUR zostanie wykorzystane na 
wspieranie inwestycji w szybką sieć szerokopasmową oraz 6 mln EUR na sieć 
szkieletową/dosyłową. Ponadto w ramach tego programu operacyjnego podjęte zostaną 
działania na rzecz rozwoju terytorialnego dotyczące konkretnie Saint Laurent du Maroni. 
Ogólny budżet w wysokości 30 mln EUR zostanie przeznaczony na pakiet działań 
specjalnych na rzecz tego miasta, z czego 15 mln EUR będzie przeznaczone na realizację 
projektów w dziedzinie ITC, w drodze tzw. zintegrowanych inwestycji terytorialnych.

Ponadto zgodnie z programem wdrażania sieci szerokopasmowych w Gujanie Francuskiej 
(SDTAN – Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique) miasto Saint Laurent 
du Maroni jest częścią projektu pilotażowego polegającego na wprowadzaniu światłowodów 
w całym mieście głównie za pomocą sieci elektroenergetycznych finansowanych z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju. Wreszcie miasto zostało zakwalifikowane jako obszar 
priorytetowy 1, co oznacza, że zostanie w nim stworzona sieć lokalna umożliwiająca 
podłączenie się do 93% linii kwalifikującej się do przesyłu rzędu 8 Mb/s.

Jeżeli chodzi o instrument „Łącząc Europę” Komisja Europejska uruchomiła w lipcu 2014 r. 
inicjatywę „Łączność w społecznościach” w celu opracowania listy projektów oraz 
stworzenia społeczności internetowej dla promotorów projektów, służącej do prowadzenia 
dyskusji, dzielenia się doświadczeniami, udzielania porad oraz wymiany wzorcowych 
praktyk. Społeczność internetowa będzie dostępna na stronie internetowej Broadband Europe 
od początku 2015 r. Strona Broadband Europe zawiera również informacje na temat polityki 

                                               
1  SDTAN, Gujana, maj 2012, s°50.
2  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r.  w sprawie w sprawie 
środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej.
3  http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility.
4  http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_pl.htm
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Komisji dotyczącej rozwoju łączy szerokopasmowych w Europie oraz przedstawia wzorcowe 
praktyki w dziedzinie tego rodzaju łączy w poszczególnych krajach. Adres strony: 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/high-speed-broadband.

Podsumowanie

Bezpośrednia interwencja legislacyjna lub finansowanie publiczne wdrażania sieci 
szerokopasmowych w dziedzinie wspomnianej przez autora petycji należą w głównej mierze 
do obowiązków władz krajowych i regionalnych. Jednakże Komisja Europejska dąży do tego, 
by wszyscy Europejczycy mieli dostęp do sieci cyfrowych o przepustowości przynajmniej 30 
Mb/s do roku 2020, dlatego też Komisja zachęci te władze do zapewnienia takich inwestycji 
w najbliższej przyszłości. Tymczasem zachęca się składającego petycję do odwiedzenia 
strony Komisji Broadband Europe.


