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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos plačiajuosčio ryšio politikos kūrimo
(2006/2273(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Atotrūkio įdiegiant 
plačiajuostį ryšį mažinimas“ (COM(2006)0129),– atsižvelgdamas į 2005 m. liepos 
15 d. Skaitmeninės atskirties forumo ataskaitą dėl prieigos prie plačiajuosčio ryšio ir 
valstybės paramos vietovėms, kuriose šių paslaugų teikiama nepakankamai,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą pavasario Europos Vadovų Tarybai „Atnaujintos 
Lisabonos strategijos ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui įgyvendinimas“ 
(COM(2006)0816) ir prie jo pridėtą priedą,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos sujungimas 
didelės spartos ryšiu: dabartinė elektroninių ryšių sektoriaus raida“ (COM(2004)0061),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES elektroninių ryšių 
tinklų ir paslaugų reguliavimo sistemos persvarstymas“ (COM(2006)0334),

– atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2002/21/EB 
dėl bendros elektroninės komunikacijos tinklų ir paslaugų reguliavimo sistemos (pagrindų 
direktyvą)1,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „i2010 − Europos 
informacinė visuomenė augimui ir užimtumui skatinti“ (COM(2005)0229),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „i2010 − pirmoji metinė 
ataskaita apie Europos informacinę visuomenę“ (COM(2006)0215),

– atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 854/2005/EB, kuriuo įtvirtinama daugiametė Bendrijos saugesnio interneto ir naujų 
elektroninių technologijų vartojimo skatinimo programa2,

– atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Struktūrinių fondų naudojimo 
elektroniniams ryšiams remti kriterijų ir taisyklių nustatymo gairės“ (SEC(2003)0895),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Rinkos dėsnių taikymas 
valdant dažnių spektrą Europos Sąjungoje“ (COM(2005)0400),

  
1 OL L 108, 2002 4 24, p. 33.
2 OL L 149, 2005 6 11, p. 1



– atsižvelgdamas į Pirmosios instancijos teismo 2007 m. sausio 30 d. sprendimą byloje 
„France Télécom SA prieš Komisiją“ 1, kuris visiškai atėmė France Télécom SA skundą 
dėl 2003 m. Komisijos sprendimo dėl plačiajai visuomenei teikiamų asimetrinės 
skaitmeninės abonentinės linijos (ADSL) interneto ryšio paslaugų grobuoniškų kainų,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui „Europos 
Sąjungos radijo spektro politika ateičiai: antroji metinė ataskaita“ (COM(2005)0411),

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl Europos informacinės 
visuomenės augimui ir užimtumui skatinti2, į 2005 m. gruodžio 1 d. rezoliuciją dėl
Europos elektroninių ryšių reguliavimo ir rinkų 2004 m.3 ir į 2005 m. birželio 23 d. 
rezoliuciją dėl informacinės visuomenės,4

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, 
Kultūros ir švietimo komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A6–0000/2007),

A. kadangi interneto ir plačiajuosčio ryšio plėtra pakeitė pasaulio ekonomiką, padėjo 
regionams ir šalims susijungti vieniems su kitais, padėjo sukurti dinamišką erdvę, kurioje 
atskiri piliečiai, nepriklausomai nuo jų gyvenamos vietos turi iki šiol neregėtų galimybių, 
susijusių su informacija, bendravimu, poveikiu, dalyvavimu, vartosena, profesionaliu 
gyvenimu ir verslumu,

B. kadangi interneto ir plačiajuosčio tinklo vertė proporcingai didėja su kiekvienu nauju 
vartotoju, o tai labai svarbu norint pasiekti, kad Europa taptų pirmaujančia žinių 
visuomene,

C. kadangi Pirmosios instancijos teismas anksčiau minėtame sprendime byloje France 
Télécom SA prieš Komisiją nusprendė, kad nuolatinė plačiajuosčio ryšio sektoriaus plėtra 
neužkerta kelio taikomoms konkurencijos taisyklėms,

D. kadangi trejus pastaruosius metus plačiajuosčio ryšio linijų skaičius išaugo beveik 
dvigubai, o plačiajuosčio ryšio vartotojų padaugėjo beveik keturis kartus; kadangi šią 
plėtrą lėmė rinkos dėsniai ir paskatino konkurencija, ir taip buvo įrodyta, kaip svarbu 
neiškreipti rinkos,

E. kadangi valstybėse narėse, kuriose didesnė plačiajuosčio ryšio rinkos konkurencija, 
plačiajuosčio ryšio aprėptis yra didesnė,

1. pabrėžia galimybes, kurias galėtų suteikti vidaus rinka, kurioje yra beveik 500 milijonų 
plačiajuosčio ryšio vartotojų, kuri sukurtų pasaulyje unikalią kritinę vartotojų masę, kuri 
visiems regionams suteiktų galimybių ir kiekvienam vartotojui suteiktų pridėtinės vertės, 
o Europai – galimybę tapti pirmaujančia, žiniomis grindžiama ekonomika pasaulyje;

2. teigia, kad naudojant plačiajuostį ryšį pagrindinės Europos elektroninės paslaugos gali 

  
1  Byla T-340/03 France Télécom SA prieš Europos Bendrijų Komisiją, 2007 m. ECR-0000.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0079.
3 OL 285E, 2006 11 22, p. 143.
4 OL C 285E, 2006 6 8, p. 140.
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padėti tolesnei integracijai ir stiprinti sanglaudą, taip pat padėti sukurti bendrą Europos 
elektroninę rinką ir ragina šią sritį padaryti ypač prioritetine sritimi naudojant struktūrinių 
ir kaimo plėtrai skirtų fondų lėšas;

3. ragina visas Europos Sąjungos mokyklas ir švietimo centrus prijungti prie plačiajuosčio 
ryšio siekiant, kad ateityje neliktų nei vieno plačiajuosčio ryšio nenaudojančio vaiko;

4. laikosi nuomonės, kad siekiant mažinti plačiajuosčio ryšio atotrūkį reikia naudoti 
naujoviškas technologijas ir pabrėžia, kad naujoviškos technologijos padėjo palankių 
sąlygų neturintiems regionams peršokti daug plėtros pakopų;

5. pabrėžia, kad nauja technologija savo pobūdžiu yra toliau siekianti ir daugiau apimanti ir 
todėl ją naudojant galima teikti pažangesnių paslaugų;

6. tvirtina, kad sparti plačiajuosčio ryšio plėtra yra būtina siekiant vystyti Europos 
produktyvumą ir kurti naujas ir mažas įmones, galinčias tapti įvairių sektorių, pvz., 
sveikatos priežiūros, gamybos ir finansinių paslaugų, lyderėmis;

7. pabrėžia, kad ES, uždavinys yra sukurti palankią aplinką naujovėms plėsti ir naujoms 
technologijoms diegti nustatant konkurenciją skatinančią reguliavimo sistemą ir, 
naudojant atitinkamų fondų lėšas, remti būtiną infrastruktūrą,

8. skatina Komisiją įdėmiai ištirti, ar reguliavimo sistema visiškai įgyvendinama ir ar 
naudojant struktūrinių ar kaimo plėtrai skirtų fondų lėšas plačiajuosčio ryšio investicijoms 
taikomos valstybės paramos taisyklės, ir užtikrinti, kad skiriant ES finansavimą 
netaikomos privilegijos rinkoje įsitvirtinusių įmonių ar monopolijų palyginti su naujomis 
rinkos įmonėmis;

9. pabrėžia, kad nacionalinis ir ES viešasis finansavimas turi būti konkurencijos aspektu 
neutralus ir prisidėti prie komerciniu aspektu tvarių investicijų; pabrėžia, kad tokios 
sutartys turėtų būti skiriamos remiantis konkurencijos principu pagrįstais konkursais, o ne 
automatiškai skiriamos rinkoje įsitvirtinusioms įmonėms;

10. pabrėžia, kad infrastruktūra turėtų būti suteikiama vienodomis sąlygomis, kai jos 
savininkai neteikia privilegijų jokiems paslaugų teikėjams;

11. pabrėžia rinkos svarbą plėtojant ir vystant naujoviškas paslaugas; vis dėlto pabrėžia, kad 
reguliuotojai ir vyriausybės turi būtinai tuo pat metu teikti pirmenybę konkurencijos 
skatinimui, taikyti kovos su piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi priemones ir 
mažinti patekimo į rinką kliūtis, kad rinka galėtų teikti naujoves;

12. pabrėžia poreikį derinti technologinį neutralumą su pastangomis išvengti skaidymosi, nes 
tai paragintų Europos reguliuotojus priimti naujus sprendimus ir tuo pačiu metu sukurti 
stabilias išankstines sąlygas;

13. pabrėžia, kad kaimo regionų konkurencinis pranašumas priklauso nuo naujoviškų 
informacijos ir ryšių technologijų naudojimo būdų;

14. ragina ES ir valstybes nares įgyvendinti 2003 m. Barselonos Europos Vadovų Tarybos 



tikslą užtikrinti, kad Europos piliečiams būtų teikiamos tinkamos viešosios plačiojo ryšio 
paslaugos;

15. pabrėžia, kad skaitmeninis raštingumas yra būtinas pagrindas naudojantis galimybėmis, 
kurias suteikia plačiajuostis ryšys, ir pabrėžia su tuo susijusią valstybinės švietimo 
sistemos atsakomybę;

16. pabrėžia atvirų ir sąveikių normų svarbą techniniu, teisiniu ir semantiniu aspektu, siekiant, 
kad masto ekonomikoje būtų užtikrinama atvira nediskriminuojama prieiga prie 
informacinės visuomenės ir skatinamas spartus technologijų diegimas;

17. mano, kad viešosios valdžios institucijos, bandradarbiaudamos kartu su įmonėmis, 
teikiančiomis plačiajuosčio ryšio taikomąsias programas ir paslaugas, prisidėtų prie 
veiksmingo vyriausybės paslaugų teikimo ir taip pat skatintų suteikti prieigą prie 
plačiajuosčio ryšio, o tai padėtų skatinti pasiūlą;

18. mano, kad naujos technologijos teikia įdomių ir pigesnių sprendimų kaimo teritorijoms, 
kadangi belaidžio ryšio tinklais, mobiliosiomis ir satelitinėmis komunikacijomis galima 
teikti plačiajuostį ryšį į teritorijas, kurios dažnai nepatenka į fiksuoto ryšio tinklus;
pabrėžia, kad šios sparčiosios taikomosios programos skatina radijo spektro paklausą;

19. skatina Komisiją aktyviai siekti iš esmės suderinti savo sektoriams taikomas programas, 
pvz., Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją 
bendrąją programą ir Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą, taip pat geriau 
derinti tarptautines programas su plačiajuosčio ryšio plėtrai skiriamu finansavimu iš 
struktūrinių ir kaimo plėtrai skirtų fondų;

20. laikosi nuomonės, kad kartu su rinkos dėsniais valstybės narės ir ypač jų regionai bei 
savivaldybės galėtų imtis iniciatyvų skatinti plačiajuosčio ryšio rinką palankių sąlygų 
neturinčiuose regionuose; pabrėžia struktūrinių ir kaimo plėtros fondų vaidmenį remiant 
regionus ir stiprinant informacinės visuomenės poreikį naudotis plačiajuosčiu ryšiu;

21. skatina Komisiją teikti tinkamą informaciją ir statistinius duomenis ir įvertinti 
finansavimo iš struktūrinių ir kaimo plėtros fondų poveikį plačiajuosčio ryšio įdiegimui 
regionuose, kuriems teikiama parama;

22. taip pat reikalauja, kad teikiant valstybės paramą plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai būtų 
laikomasi technologinio neutralumo principo, iš anksto neteikiant pirmenybės jokiai 
technologijai ir neribojant regionų technologijų pasirinkimo galimybių ir taip pat vengiant 
techninės infrastruktūros susiskaidymo;

23. mano, kad galima toliau skatinti valstybės kišimąsi, kuris dažnai vykdomas pasitelkiant 
viešojo ir privataus sektorių partnerystę, į regionų, kuriuose teikiama nepakankamai 
plačiajuosčio ryšio paslaugų, rinką skiriant paskolas ir subsidijas;

24. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Vienintelis dalykas, dėl kurio galime būti tikri plačiajuosčio ryšio ir interneto ateities plėtros 
klausimu yra tai, kad nežinome, kokia toliau bus jų raida per ateinančius dešimt metų. Žinome 
tik tai, kad jie išsivystys mažų mažiausiai tiek, kiek jie išsivystė per praėjusį dešimtmetį. Prieš 
dešimt metų niekas nenumatė radikalios interneto ir plačiajuosčio ryšio plėtros, kurios 
liudytojais tapome, taip pat niekas nesuvokė šios plėtros masto, kuri pakeitė ekonomiką ir 
pasaulio rinkas bei apvertė tradicinę hierarchiją aukštyn kojomis pasaulyje, kuriame individas 
yra  žinių, informacijos, žiniasklaidos ar mokslo, taip pat komunikacijos, prekybos ir rinkų 
centre. Šiandien pasaulis yra kitoks nei vakar.

Žiniasklaida ir informacija veikia pasaulyje, kuriame nėra tikrų kliūčių ir kuriame neįmanoma 
sustabdyti ar kontroliuoti žinių ir nuomonių. Žinios, faktai, produktai ir paslaugos yra 
prieinami, nesvarbu, koks atstumas, fizinis aspektas tampa mažiau svarbus, o prisijungimas 
svarbesnis. Naujosios informacijos ir komunikacijos technologijos padėjo sukurti jų pačių 
paslaugas, produktus ir rinkas, bet taip pat iš pagrindų pakeitė tradicines rinkas į pasaulines 
arenas, kuriose suartėja skirtingos paslaugos. Visuomenių, kurios pirmavo vykstant šiai 
plėtrai, produktyvumas labai padidėjo, o jų piliečiai gavo galimybę reikšti savo nuomonę, 
poreikius ir daryti įtaką taip, kad jie niekaip negali užimti žemesnės padėties šioje žinių ir 
informacijos eroje.  

Europai, siekiančiai tapti pačia konkurencingiausia žiniomis pagrįsta ekonomika pasaulyje, 
naudojančia kiekvieno individualaus piliečio įgūdžius, poreikius, intelektą, žinias, patirtį, 
kūrybingumą, fantaziją ir vizijas, pirmauti šioje plėtroje būtina.

Europa gali pirmauti ir išlaikyti savo pozicijas tik sudarydama sąlygas kūrybingumui, 
konkurencijai ir naujoms idėjoms šiose srityse. Akivaizdu, kad plačiajuosčio ryšio plėtra ir 
diegimas yra daug lėtesni, jei konkurencija mažesnė, jei sprendimus dėl paslaugų plėtros 
priima rinkoje įsitvirtinusios įmonės (žr. prieduose pateiktus duomenis).

Iš prieduose pateiktų duomenų ir lentelių matyti, kokie veiksniai svarbūs plačiajuosčio ryšio 
skverbčiai. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO, angl. OECD) 
statistiniai duomenys rodo, kad plačiajuosčio ryšio skverbtis nėra tiesiogiai susijusi nei su 
gyventojų tankumu, nei su ekonominiu išsivystymu. Tai palaiko mintį, kad atstumas ir 
pajamos nėra vienintelis veiksnys, lemiantis plačiajuosčio ryšio skverbtį ir kad svarbiausią 
vaidmenį atlieka konkurencija ir naujovės. Šis stiprus konkurencijos ir skverbties ryšys tai pat 
matomas Komisijos tarnybų grafike, kuriame pavaizduotas infrastruktūros konkurencijos ir 
skverbties santykis. Kuo didesnė alternatyvių prieigos priemonių pasiūla (kabeliai, atsieta 
vietinė linija, šviesolaidžiai), tuo didesnis skverbties rodiklis (Danija ir Suomija yra šio 
pavyzdžio išimtis). Ši tendencija taip pat matoma pažvelgus į Europos konkurencingų 
telekomunikacijų asociacijos (angl. ECTA) (naujų telekomo veikėjų asociacijos) reguliavimo 
apskaitos lentelę: šalyse, kuriose geriau diegiama plačiajuostį ryšį reglamentuojančių teisės 
aktų sistema, skverbties rodikliai yra aukštesni.

TaigiEuropos plačiajuosčio ryšio politika turi palaikyti ir skatinti konkurencijos ir naujovių 
galimybes, siekiant, kad Europos piliečiams taptų visiškai įmanoma prisijungti prie 
plačiajuosčio ryšio ir turėti galimybę rinktis paslaugas ir produktus.



Europos Sąjungos užduotis nėra finansuoti plačiajuosčio ryšio diegimo. Ji turi rinką padaryti 
jau dabar didelės plėtros (žr. duomenis prieduose), kurią skatina rinka, varikliu. Europos 
Sąjungos ir finansavimo politika neturi iškreipti rinkos, neturi apsaugoti rinkose įsitvirtinusių 
įmonių ar konkrečių technologijų ir neturi joms teikti privilegijų. Priešingai, ES turi sukurti 
kūrybingą ir naujovišką aplinką, kuri būtų tokios technologijos, kuri ateityje vystysis tokiais 
būdais ir tokiomis priemonėmis, kurių negalime dabar numatyti, o tik paruošti kelią, plėtros 
pagrindas.

Nors valstybės parama siekiant paspartinti tų teritorijų, kuriose neteikiamos paslaugos, aprėptį 
ir reikalinga, reikia labiau laikytis geresnio reguliavimo principų ir konkurencijos įstatymų.
Valstybė gali papildyti privačias investicijas, tačiau niekada neturėtų trukdyti privataus 
sektoriaus iniciatyvoms ir taip iškreipti rinkos. 2003 m. Komisijos paskelbtose Struktūrinių 
fondų naudojimo elektroniniams ryšiams kriterijų ir taisyklių gairėse paaiškinama, kaip 
derinti valstybės paramą, regionų plėtrą ir konkurencijos reikalavimus.

Europos Sąjungos politika turi remti spartesnę šios srities technologijų plėtrą ir padaryti 
Europą pačia dinamiškiausia pasaulio dalimi. Europos Sąjungos finansavimas, kaip 
veiksmingiausias būdas pasiekti sėkmės, turi būti pagrįstas vienodomis konkurencijos 
taisyklėmis, atviromis ir naujai į rinką patekusioms įmonėms ir visiems kitiems 
konkurentams. Neturėtų būti siekiama daryti to, ką gali padaryti pati rinka, bet turi būti 
siekiama prisidėti prie investicijų, kurios kitaip būtų neįmanomos, ir remti naujoves, kurios 
padėtų Europai toliau pirmauti.

Bendras Europos tikslas – pasiekti, kad visiems būtų prieinamas plačiajuostis ryšys. Tinklo 
vertė priklauso nuo prisijungusių žmonių skaičiaus. Tai susiję su galimų paslaugų, žinių ir 
alternatyvų skaičiumi. Kai kiekvienas ES pilietis turės prieigą prie plačiajuosčio tinklo, vidaus 
rinkos bruožai bus tiesioginis bendravimas, tarptautinė integracija ir kiekvienam nesvarbu, 
kur jo gyvenamoji vieta suteikiamos galimybės.

Įvedus visiems piliečiams prieinamą plačiajuostį ryšį, vidaus rinkoje 500 milijonų piliečių 
galės naudotis elektroninėmis mokymo, sveikatos, valdymo ir prekybos paslaugomis. Europos 
tikslą tapti pasaulyje pirmaujančia žiniomis pagrįsta ekonomika galima pasiekti derinant ir 
teikiant paslaugas ir žinias. Šioms galimybėms neturi trukdyti finansavimas ir politikos 
kryptys, kurių laikantis linkstama remti pasenusias struktūras, o ne naujoves, pažangą ir 
plėtrą.
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PRIEDAS

EU Broadband penetration rate, 1 July 2006
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Shares of DSL speeds (July 2004-January 2005)
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Rankings of countries according to Telecom legal framework (source ECTA)
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A. INSTITUTIONAL 
FRAMEWORK
A1 Implementation of NRF 6 16 10 1 6 10 16 10 2 2 6 10
A2 Speed of Process 1 7 7 11 1 7 11 15 4 1 15 11
A3 Transparency & 

Consultation 13 13 8 6 1 8 17 13 13 1 1 1
A4 Enforcement 16 16 12 6 12 6 12 1 4 12 6 10
A5 Scale of Resources 1 17 12 10 12 1 12 1 12 10 1 1
A6 Effectiveness of Appeal 

Procedure 11 15 3 6 11 1 16 11 3 10 7 11
A7 Independence 14 13 1 1 17 6 14 11 4 6 9 1
A8 Efficiency of NRA as 

Dispute Settlement Body 13 16 4 2 8 4 2 8 1 8 13 4
B. GENERAL MARKET ACCESS 
CONDITIONS
B1 General Access & Policy 

Procedures 7 2 9 2 2 9 9 9 9 7 2 2
B2 Accounting Separation 11 11 5 5 11 5 17 11 10 1 3 3
B3 Non-discrimination & 

Margin Squeeze 5 5 16 10 11 1 16 5 14 5 2 4
B4 Rights of Way & Facilities 

Sharing 13 9 5 3 3 5 1 16 9 5 13 1
B5 Numbering 14 8 15 1 1 12 6 12 8 11 8 1
B6 Frequencies 1 1 1 14 16 7 10 10 7 1 7 14
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C. EFFECTIVENESS OF 
IMPLEMENTATION
C1 Narrowband Voice 7 7 17 4 16 11 5 13 14 7 11 2
C2 Mobile Services 8 13 6 3 2 6 15 13 9 17 9 15
C3 Business Services 5 10 15 5 10 3 7 15 7 10 7 2
C4 Broadband 7 6 15 3 12 1 12 17 10 14 3 3
Overall 11 14 13 2 11 3 15 16 8 9 6 4


