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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie łączności internetowej na rzecz wzrostu, konkurencyjności i spójności: 

europejskie społeczeństwo gigabitowe i sieć 5G 

(2016/2305(INI)) 

 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 września 2016 r. pt. „Łączność dla 

konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego 

społeczeństwa gigabitowego” (COM(2016)0587) oraz towarzyszący mu dokument 

roboczy służb Komisji (SWD(2016)0300), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 września 2016 r. zatytułowany „Sieć 5G 

dla Europy: plan działania” (COM(2016)0588) oraz towarzyszący mu dokument 

roboczy służb Komisji (SWD(2016)0306), 

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 14 września 2016 r. dotyczący dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności 

elektronicznej (COM(2016)0590), 

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 14 września 2016 r. dotyczący rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i 

(UE) nr 283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w 

społecznościach lokalnych (COM(2016)0589), 

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 14 września 2016 r. dotyczący rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów 

Łączności Elektronicznej (COM(2016)0591), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 maja 2015 r. pt. „Strategia jednolitego rynku 

cyfrowego dla Europy” (COM(2015)0192) oraz towarzyszący mu dokument roboczy 

służb Komisji (SWD(2015)0100), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 lipca 2014 r. pt. „Ku gospodarce opartej na 

danych” (COM(2014)0442), 

– uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE z dnia 14 

marca 2012 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w 

zakresie widma radiowego1, 

– uwzględniając załącznik do komunikatu Komisji z dnia 2 października 2013 r. pt. 

„Sprawność i wydajność regulacyjna (REFIT): Wyniki oraz dalsze kroki” 

(COM(2013)0685), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 kwietnia 2016 r. pt. „Priorytety w 

normalizacji ICT na jednolitym rynku cyfrowym” (COM(2016)0176), 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie „W kierunku aktu o 

                                                 
1 Dz.U. L 81 z 21.3.2012, s. 7. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=EN&type_doc=COMfinal&an_doc=2015&nu_doc=0192
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jednolitym rynku cyfrowym”1, 

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 2 lutego 2016 r. dotyczący dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 

470–790 MHz w Unii (COM(2016)0043),  

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 28 czerwca 2016 r. (EUCO 26/16), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 25 września 2013 r. pt. „Działania na rzecz 

otwartej edukacji: innowacyjne nauczanie i uczenie się dla wszystkich dzięki nowym 

technologiom i otwartym zasobom edukacyjnym” (COM(2013)0654), 

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/35/UE z dnia 

26 czerwca 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane 

czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (dwudziesta dyrektywa 

szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) i uchylająca 

dyrektywę 2004/40/WE2, 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, a także 

opinie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Transportu i 

Turystyki, Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Kultury i Edukacji (A8-

0000/2017), 

A. mając na uwadze, że sieć 5G będzie stanowić siłę napędową innowacji, która 

zrewolucjonizuje przedsiębiorstwa i stworzy nowe przypadki użycia, wysokiej jakości 

usługi i produkty, nowe źródła dochodów i modele biznesowe, będzie stymulować 

konkurencyjność przemysłu i zagwarantuje satysfakcję konsumentów;  

B. mając na uwadze, że struktura sieci telefonii komórkowej 5G będzie się zdecydowanie 

różnić od struktury sieci poprzednich generacji, co jest konieczne, aby spełnić wymogi 

związane z prowadzeniem działalności oraz wymagania dotyczące osiągów, jakich 

oczekuje się od sieci o bardzo dużej przepustowości, w szczególności jeśli chodzi o 

opóźnienia i niezawodność; 

C. mając na uwadze, że przyszłość europejskiego społeczeństwa i europejskiej gospodarki 

będzie w dużym stopniu zależeć od infrastruktury 5G, której oddziaływanie będzie 

dalece wykraczać poza istniejące bezprzewodowe sieci dostępu i której celem będzie 

zapewnienie szybszych i wysokiej jakości usług komunikacji dostępnych w każdym 

miejscu i o każdej porze; 

D. mając na uwadze, że wprowadzenie na rynek sieci 5G zostanie przeprowadzone 

głównie za pośrednictwem inwestycji komercyjnych i będzie otwarte na przyjazne dla 

inwestorów środowisko regulacyjne; mając na uwadze kluczowe znaczenie 

optymalizacji warunków administracyjnych, na przykład dotyczących wykorzystania 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0009. 
2 Dz.U. L 179 z 29.6.2013, s. 1 
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nadajników o małej mocy do ścisłej i terminowej harmonizacji widma oraz rozwoju 

sieci o bardzo dużej przepustowości, zgodnie z aktualną propozycją zawartą w 

europejskim kodeksie łączności elektronicznej;  

E. mając na uwadze, że wdrożenie sieci 5G oraz rozwój społeczeństwa gigabitowego 

wymagają wyraźnego harmonogramu, współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi 

stronami oraz odpowiednich inwestycji w celu spełnienia wszystkich warunków w 

określonych ramach czasowych;  

I. Wizja 5G – potrzeba przejścia na nową generację 

1. z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, by opracować plan działania dla sieci 

5G, którego celem będzie uczynienie UE światowym liderem w zakresie wdrażania 

standardowych sieci 5G w okresie od 2020 do 2025 r.; 

2. z zadowoleniem przyjmuje cele społeczeństwa gigabitowego, jakimi są: sieć o 

prędkości 100 Mb/s dla wszystkich europejskich konsumentów i, w perspektywie 

długoterminowej, sieć o prędkości między 1 Gb/s i 100 Gb/s dla głównych sił 

napędowych rozwoju społeczno-gospodarczego, takich jak przedsiębiorstwa 

prowadzące intensywną działalność w internecie, najważniejsze węzły transportowe, 

instytucje finansowe i szkoły;  

3. zwraca uwagę, że systemy 5G będą musiały działać w bardzo szerokim zakresie 

częstotliwości: od mniej niż od 1 GHz do 100 GHz, z maksymalnym potencjałem do 

300 GHz; zauważa, że częstotliwości między 3 a 6 GHz oraz powyżej 10 GHz mają 

zapewniać wyjątkową szybkość przesyłu danych i wyjątkowy potencjał na gęsto 

zaludnionych obszarach; 

4. podkreśla, że spójna strategia widma, w tym krajowe plany działania, jest potrzebna, 

aby sprostać wyzwaniom związanym z siecią 5G i powinna obejmować takie kwestie 

jak komunikacja międzyludzka, komunikacja maszyna–maszyna  (M2M) oraz 

komunikacja w ramach internetu rzeczy na różnych szczeblach: szybkość połączenia, 

mobilność, opóźnienia, aktywność nadajnika, niezawodność, itd.; 

5. zwraca uwagę, że budowa bezprzewodowych sieci 5G wymaga elastycznego i 

skutecznego wykorzystania wszystkich dostępnych oddzielnych wycinków widma, w 

tym pasma 700 MHz, z myślą o bardzo różnych scenariuszach rozbudowy sieci, z 

wyraźnym naciskiem na harmonizację dostępnych pasm widma z zastosowaniem 

podejścia regionalnego;  

6.  zauważa, że podmioty z branży powinny mieć zapewnione równe warunki działania 

oraz elastyczność w zakresie kształtowania własnych sieci, wyboru własnego modelu 

inwestycyjnego i najodpowiedniejszej dla siebie technologii, w tym światłowodów 

doprowadzanych do domu (FTTH), Wi-Fi, G.fast, 2G, łączności przez kable lub 

łączności satelitarnej, lub wszelkich innych technologii wspomagających szybki rozwój, 

które pomogą podłączyć wszystkich Europejczyków do sieci o bardzo dużej 

przepustowości; 

II. Umożliwienie czerpania korzyści ze społeczeństwa gigabitowego  
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7. uważa, że sieć 5G to coś więcej niż rozwój mobilnych usług szerokopasmowych oraz że 

będzie ona kluczowym czynnikiem rozwoju przyszłego świata cyfrowego jako następna 

generacja wszechobecnej wysoko wydajnej infrastruktury szerokopasmowej, która 

będzie wspierać transformację procesów we wszystkich sektorach gospodarki (sektor 

publiczny, opieka zdrowotna, energetyka, infrastruktura publiczna, produkcja, transport, 

przemysł motoryzacyjny, rzeczywistość wirtualna, gry online itd.), a także zapewni 

sprawne, elastyczne i wysoce zindywidualizowane usługi, które wpłyną na poprawę 

życia każdego obywatela; 

8. zwraca uwagę, że sieć 5G powinna odegrać kluczową rolę w rozwiązaniu problemu 

przepaści cyfrowej i w zwiększaniu wykorzystania internetu, zwłaszcza na obszarach 

wiejskich i oddalonych; 

9. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę WiFi4EU na rzecz promowania bezpłatnego 

internetu dla społeczności lokalnych za pośrednictwem programu finansowanego przez 

UE; zauważa, że prędkość łączy internetowych rośnie, a ponieważ rośnie również 

wykorzystanie wielu urządzeń bezprzewodowych, lokalna sieć bezprzewodowa 

(WLAN) będzie musiała spełniać wymogi w zakresie połączeń pomiędzy 

użytkownikami końcowymi;  

10. podkreśla, że rozwój technologii 5G jest kluczowym elementem przekształcania 

infrastruktury sieci ICT w kierunku globalnych inteligentnych sieci połączeń: 

inteligentne samochody, inteligentne sieci, inteligentne miasta, inteligentne fabryki itd.; 

uważa, że ultraszybkie sieci szerokopasmowe oraz inteligentne i wydajne sieci, które 

umożliwiają natychmiastową łączność między ludźmi, między człowiekiem a maszyną 

oraz między połączonymi maszynami ponownie zdefiniują pojęcie łączności 

użytkownika końcowego, która będzie się odbywać z wykorzystaniem paradygmatów 

sieci dostępu radiowego, jak sieci rozproszone, plasterkowanie sieci i technologie 

softwaryzacji; 

11. uważa, że sieć 5G umożliwi korzystanie z nowych usług wysokiej jakości, połączy 

nowe sektory przemysłu, a ostatecznie poprawi doświadczenia klientów z myślą o coraz 

bardziej zaawansowanych i wymagających użytkownikach usług cyfrowych; 

12. uważa, że rozwój i doskonalenie umiejętności cyfrowych powinny odbywać się poprzez 

znaczne inwestycje w edukację, która ma dwa główne cele: szkolenie wysoko 

wykwalifikowanej siły roboczej zdolnej do utrzymania oraz tworzenia miejsc pracy w 

obszarze technologii oraz położenie kresu analfabetyzmowi cyfrowemu – przyczynie 

przepaści cyfrowej i wykluczenia cyfrowego; 

III. Podejście polityczne 

13. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji na rzecz wzmocnienia planu 

inwestycyjnego dla Europy w ramach instrumentów finansowania (EFIS, instrument 

„Łącząc Europę”) przeznaczonych na finansowanie celów strategicznych w zakresie 

łączności gigabitowej do 2025 r.; 

14. wzywa Komisję do zapewnienia, utrzymania i rozwoju finansowania planu działania 

dotyczącego sieci 5G na odpowiednim poziomie w perspektywie następnych 

wieloletnich ram finansowych na lata 2020 – 2027;  
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15. uważa, że najlepszą drogą ku społeczeństwu gigabitowemu jest podejście oparte na 

technologii wspierane szerokim zakresem modeli inwestycyjnych, takich jak inwestycje 

publiczno-prywatne i wspólne inwestycje; zauważa, że wspólne inwestycje w sieci o 

bardzo dużej przepustowości mogą przyczyniać się do łączenia zasobów, uruchamiania 

różnych elastycznych ram i obniżenia kosztów wdrażania; 

16. podkreśla, że inwestycje komercyjne powinny być wspierane przez otoczenie 

polityczne i regulacyjne gwarantujące przewidywalność i pewność co do zwrotu z 

inwestycji i nie powinny być opóźniane przez zbyt ambitne programy publiczne, które 

mogą utrudniać wprowadzanie sieci 5G na rynek;  

17. wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia planu działania dotyczącego sieci 

5G poprzez spójne i terminowe działania w regionach i miastach, które zachęcą do 

międzysektorowych innowacji i będą dla tych nich bodźcem oraz będą promować ramy 

współpracy gospodarczej w całym sektorze; 

18. apeluje do Komisji, by objęła przewodnią rolę w promowaniu międzysektorowej, 

wielojęzycznej interoperacyjności 5G, wspierała sprzyjające prywatności, rzetelne i 

bezpieczne usługi oraz wzięła pod uwagę krajową sytuację ekonomiczną i 

uwarunkowania geograficzne w danym kraju, jako integralną część wspólnej strategii; 

19. zauważa, że każdy sektor powinien opracować własny plan działania na rzecz 

normalizacji w oparciu o procesy przemysłowe, z silnym dążeniem do osiągnięcia 

wspólnych standardów, które mają potencjał, by stać się standardami 

ogólnoświatowymi; 

20. popiera rozwój zintegrowanych rozwiązań i badań, a następnie międzysektorowych 

testów projektów pilotażowych na dużą skalę w odpowiedzi na zapotrzebowanie na 

usługi w społeczeństwie gigabitowym; 

21. podkreśla potrzebę zharmonizowania europejskiego podejścia w zakresie pól 

elektromagnetycznych zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony 

przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) oficjalnie uznanymi przez 

Światową Organizację Zdrowia (WHO); 

22. podkreśla, że rozwój społeczeństwa gigabitowego wymaga mniejszej liczby i 

uproszczonych przepisów, które powinny być zorientowane na przyszłość, sprzyjać 

innowacjom i inwestycjom oraz bazować na ocenie konkurencji na rynku; podkreśla, że 

konkurencja oparta na infrastrukturze otwiera możliwości ograniczenia liczby 

przepisów oraz umożliwia zadowalający długoterminowy zwrot z inwestycji; 

23. podkreśla, że krajowe plany działania w dziedzinie sieci szerokopasmowych należy 

poddać drobiazgowemu przeglądowi i ukierunkować je na wszystkie obszary 5G, 

ponadto muszą one utrzymać podejście polegające na wykorzystaniu wielu technologii, 

wspierać elastyczność regulacyjną i maksymalizować zakres innowacji oraz ich zasięg;  

24. wzywa Komisję do oceny krajowych planów działania w dziedzinie sieci 

szerokopasmowych w celu wskazania luk i sformułowania zaleceń dla poszczególnych 

krajów dotyczących dalszych działań; 
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25. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji na rzecz ustanowienia partycypacyjnej 

platformy na rzecz sieci szerokopasmowych, aby zapewnić wysoki stopień 

zaangażowania podmiotów publicznych i prywatnych, a także władz lokalnych i 

regionalnych;  

26. przypomina, że MŚP odniosłyby ogromne korzyści z dostępu do rozwiązań 5G; apeluje 

do Komisji, by szczegółowo przedstawiła swoje plany działania mające na celu 

ułatwienie MŚP dostępu do partycypacyjnej platformy na rzecz sieci 

szerokopasmowych 5G; 

27. popiera proponowany plan Komisji dotyczący harmonizacji widma i udzielania 

długoterminowych, ważnych co najmniej 25 lat licencji, co zwiększy stabilność i 

pewność inwestycji; zauważa, że decyzje dotyczące tych kwestii winny być 

podejmowane w tym samym czasie we wszystkich państwach członkowskich, aby 

przyjmować wiążące wytyczne w sprawie niektórych warunków przyznawania praw do 

użytkowania widma radiowego; 

28. wzywa UE do koordynacji wysiłków podejmowanych w ramach Międzynarodowego 

Związku Telekomunikacyjnego (ITU) z myślą o zapewnieniu spójnej polityki UE; 

podkreśla, że europejska harmonizacja widma na potrzeby sieci 5G po 2020 r. powinna 

zostać zakończona przed światową konferencją radiokomunikacyjną (WRC-19) w 2019 

r. ; 

29. zaleca, aby Komisja opracowała coroczny przegląd postępów oraz przygotowała 

zalecenia dotyczące planu działania w zakresie sieci 5G i informowała Parlament 

Europejski o wynikach;  

° 

° ° 

30. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 

Komisji oraz państwom członkowskim. 
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UZASADNIENIE 

Koncepcja rozwoju społeczeństwa gigabitowego opiera się na możliwościach, jakie niesie ze 

sobą wprowadzanie na rynek rozwiązań 5G. Za sprawą tworzenia nowych sieci wysokiej 

jakości – sieci o bardzo dużej przepustowości – 5G otwiera nowy etap w świecie cyfrowym. 

Dzięki zaoferowaniu nowych możliwości w zakresie łączności infrastruktura staje się 

czynnikiem rozwoju. 

  

Aby jednak infrastruktura 5G mogła się rozwijać, spełnione muszą być pewne warunki. 

Sprzyjające inwestycjom otoczenie regulacyjne powinno doprowadzić do zagwarantowania 

pewności prawa, przejrzystości, równości i uproszczenia przepisów, które mają kluczowe 

znaczenie dla komunikacji elektronicznej teraz i w przyszłości. Konkurencja oparta na 

infrastrukturze powinna angażować wszystkich możliwych partnerów ubiegających się o 

inwestycje w ramach elastycznych i opłacalnych z biznesowego punktu widzenia modeli 

wspólnych inwestycji. Przydział widma powinien być zharmonizowany, aby zapewnić 

spójność procesu podejmowania decyzji i rozwiązań. Ponadto należy podjąć połączone 

ogólnounijne starania na rzecz długoterminowego zarządzania dostępnością częstotliwości 

700 MHz oraz częstotliwości od 1 GHz do 100 GHz. Powinna istnieć gotowość do podjęcia 

prac w zakresie normalizacji i interoperacyjności w obrębie wspólnych ram prawnych dla 

wszystkich państw członkowskich UE. Ponadto różne sektory powinny wyrazić gotowość 

opracowania własnych planów działania mających na celu dostosowanie się do wymogów 

technicznych potrzebnych do łączności i komunikacji w ramach sieci 5G. Tylko dzięki 

nawiązaniu bliskich partnerstw z pionowymi sektorami gospodarki można wykorzystać pełen 

potencjał 5G. Musimy bezwarunkowo nauczyć się pracować w sposób bardziej systematyczny 

w ramach różnych procesów przemysłowych. 

 

Istnieją pewne kluczowe czynniki istotne dla rozwoju sieci 5G, takie jak zrozumienie 

charakteru korzyści gospodarczych i korzyści indywidualnych, jakie można osiągnąć dzięki 

wprowadzeniu technologii 5G na rynek. Korzyści takie obejmują rozwój internetu rzeczy, 

samochodów bez kierowcy, rozwój e-zdrowia i telemedycyny (co z kolei przyczyni się do 

fundamentalnej zmiany podejścia do opieki zdrowotnej), całkowicie nowe możliwości uczenia 

się i nauczania dzięki wykorzystaniu w edukacji narzędzi wirtualnej rzeczywistości, nowe 

modele rozrywki, potencjalny rozwój inteligentnych miast oraz nowych możliwości w zakresie 

cyfrowego rolnictwa. Wejście na rynek technologii 5G utoruje drogę dla nowych produktów i 

usług, które będą bardziej przyjazne dla użytkowników i dostosowane do ich potrzeb, 

prowadząc tym samym do zwiększenia satysfakcji konsumentów. Wzrost gospodarczy jest siłą 

napędową popytu. Popyt ten spowoduje, że inwestycje w sieć 5G będą w perspektywie 

długoterminowej bardziej rentowne, oraz zagwarantuje odpowiedni poziom zwrotu z 

inwestycji. 

 

Nie ulega wątpliwości, że potencjał nowej infrastruktury, jej powszechna dostępność oraz 

popyt na nią zmienią nastawienie społeczne, lecz będzie ona również wymagać nowych 

umiejętności. Należy wziąć zatem pod uwagę również wymiar edukacyjny wprowadzania 

technologii 5G na rynek. 

. 

Technologia 5G jest dla Europy doskonałą okazją do zmiany struktury przemysłu 

telekomunikacyjnego. Znajdujemy się obecnie w obliczu ekscytujących zmian. Spodziewam 

się, że cały przemysł UE będzie inicjował ambitne zmiany w zakresie technologii 5G i planu 

jej wdrażania. 
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Komisja zaproponowała starannie opracowany program, harmonogram i konkretne środki. 

Europejski kodeks łączności elektronicznej ma zostać zatwierdzony w najbliższej przyszłości. 

Ważne jest jednak, by wszystkie zainteresowane strony współpracowały w ramach tego 

procesu. Państwa członkowskie muszą wyrazić gotowość udziału w jasnych, wspólnych i 

zharmonizowanych procesach decyzyjnych. Bez nowych, terminowo przyjętych krajowych 

planów działania w dziedzinie sieci szerokopasmowych nie ma możliwości uruchomienia 

inwestycji i rozwoju technologii i rozwiązań, w szczególności w zakresie wykorzystania 

światłowodów w ramach sieci 5G. Jeżeli UE nie jest w stanie wywierać stałego czynnego 

nacisku w trakcie debat w ramach światowej konferencji radiokomunikacyjnej, trudno będzie 

podjąć zadowalające decyzje w sprawie dostępności częstotliwości giga. Bez współpracy 

między Komisją, państwami członkowskimi, przedstawicielami biznesu i BEREC stracimy 

możliwość zharmonizowania procesu przydziału widma. Bez współpracy między instytucjami 

UE, rządami oraz władzami lokalnymi i regionalnymi nie ma możliwości inwestowania w 

infrastrukturę sprzyjającą włączeniu społecznemu z pełną dostępnością sieci o bardzo dużej 

przepustowości w technologii 5G dla wszystkich, w tym dla mieszkańców obszarów 

oddalonych i wiejskich. Bez odpowiedniego udziału społeczeństwa oraz krajowego i unijnego 

finansowania planu działania dotyczącego sieci 5G teraz i po roku 2020 z wykorzystaniem 

nowych WRF trudno będzie osiągnąć którykolwiek z ww. celów. 

 

Podstawowe znaczenie ma to, by wszystkie warunki wymagane do pełnego wprowadzania na 

rynek technologii 5G do 2025 r. zostały przeanalizowane i odpowiednio przedstawione. 

Aby osiągnąć cele 5G, ważne jest również, aby działania podejmowane przez wszystkie 

zainteresowane strony były skoordynowane. Nie ma wątpliwości, że jeśli wszystkie środki i 

działania przewidziane w planie działania dotyczącym sieci 5G zostaną z powodzeniem 

zrealizowane, gospodarka europejska i wszyscy obywatele Europy osiągną liczne korzyści. 

 


