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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad Komisijos tikslas – kovoti su skaitmenine atskirtimi ir visiems užtikrinti 
plačiajuostį ryšį, nes tai itin svarbi paslauga siekiant vystyti geografiškai atokias zonas, 
įskaitant rečiausiai gyvenamas vietoves, salas ir kalnų vietoves, ir gerinti skaitmeninį 
raštingumą ir įgūdžius;

2. ragina Komisiją skatinti valstybes nares, siekiant skaitmeninės darbotvarkės tikslų, kai 
Europoje bus pasiekta plačios plačiajuosčio ryšio aprėptis, kaimo vietovėse taip pat įrengti 
tinkamus sparčiuosius ir itin sparčius tinklus; atsižvelgdamas į tai, mano, jog siekiant 
išvengti, kad nebūtų imamasi neekonomiškų pereinamojo laikotarpio sprendimų, reikėtų 
stiprinti į būstą tiesiamų šviesolaidžių (angl. Fibre to the Home, FTTH) ir į pastatus 
tiesiamų šviesolaidžių (angl. Fibre to the Building, FTTB) sklaidą;

3. primena, kad naujosios technologijos ir galimybė naudotis sparčiuoju ryšiu teigiamai 
veikia piliečių ugdymą, informavimą, ryšius ir poilsį;

4. mano, kad labai svarbu šalinti kliūtis, dėl kurių dalis gyventojų nesinaudoja internetu, ir 
įtraukti kuo daugiau suinteresuotųjų subjektų, kad jie teiktų: 1) mokymus ir viešąją prieigą 
prie plačiajuosčio ryšio paslaugų; 2) ekonominę paramą plačiajuosčio ryšio paslaugoms ir 
įrangai įsigyti; 3) paskatas plėtoti konkretiems vartotojų poreikiams patenkinti skirtas 
technologijas ir turinį;

5. mano, kad, kadangi skaitmeninės infrastruktūros sklaida iš pradžių turėtų būti vykdoma 
vadovaujantis rinkos principais ir nepriklausyti nuo konkrečių technologijų, siekiant 
užtikrinti kokybės, turinio įvairovės ir prieigos prie plačiajuosčio ryšio demokratizacijos 
standartus, gali prireikti Europos, nacionaliniu ir regioniniu lygiu įgyvendinti priemones, 
kurių reikia norint gauti valstybės finansinę pagalbą, ypatingą dėmesį skiriant zonoms, 
kuriose komercinės investicijos yra mažai tikėtinos;

6. tačiau pažymi, kad administraciniu ir planavimo požiūriu ES subsidijų programų, ypač 
skirtų MVĮ ir vietos ir regioninėms valdžioms institucijoms, įgyvendinimo kaina didelė ir 
kad faktiškai esama teisinio netikrumo, kuris dažnai kliudo realizuoti planuotas 
investicijas; todėl ragina Komisiją išnagrinėti, kiek būtų galima supaprastinti subsidijų 
teikimui taikomas taisykles, kad jos taptų patrauklesnės investuotojams, ir kaip pasiekti, 
kad būtų geriau koordinuojamos Europos ir nacionalinės programos;

7. dar kartą patvirtina tinklo neutralumo principą ir mano, kad atvira, vienoda prieiga prie 
telekomunikacijų infrastruktūros ir informacijos technologijų yra itin svarbi siekiant 
užtikrinti socialinę, ekonominę ir kultūrinę pažangą;

8. pabrėžia, kad plėtojant plačiajuostį ryšį pirmenybė turi būti teikiama kokybiškam turiniui, 
kuris padėtų užtikrinti galimybę naudotis kultūros objektais ir paslaugomis, dalintis jais ir 
juos skleisti, plėtoti kūrybos ir išraiškos erdves ir padėtų kūrybingiems mainams;
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9. primena, kad transliuotojai turėtų galėti teikti pliuralistinį ir kokybišką garso ir vaizdo 
turinį naudodami esamas transliavimo platformas, įskaitant antžemines platformas, taip 
pat plačiajuosčio ryšio tinklus, ypač teikdami paslaugas pagal pareikalavimą, su sąlyga, 
kad plačiajuosčio ryšio tinklai atitiktų tokius pačius paslaugų kokybės standartus ir kad 
būtų siekiama kiek įmanoma padidinti savo spektro efektyvumą ir aprėptį;

10. atsižvelgdamas į plačiajuosčio judriojo ryšio tinklų kūrimo ir tolesnės plėtros ir dažnių 
politikos sąryšį, pabrėžia, kad vykdant Europos dažnių politiką reikia vienodai atsižvelgti į 
radijo dažnių ekonominę, socialinę ir kultūrinę vertę;

11. tvirtai pabrėžia, kad reikia veiksmingai naudoti esamus dažnius ir ragina neteikti 
pirmenybės jokioms konkrečioms technologijoms;

12. todėl pabrėžia, kad dėl dabartinio spektro naudojimo, pvz., radijo ir programų kūrimo ir 
specialių renginių (angl. Programme-Making and Special Events, PMSE), kurie labai 
svarbūs kuriant ir skleidžiant kultūrinį turinį, kalbų ir kultūros įvairovę ir nuomonių raišką 
bei žiniasklaidos pliuralizmą, kuriant ir plėtojant plačiajuosčio judriojo ryšio tinklus tam 
neturėtų būti keliamas pavojus, todėl jiems turi būti suteikta pakankamai erdvės vystytis;

13. pažymi, kad siekiant, jog vartotojui prieinama kaina būtų teikiamas kokybiškas 
pliuralistinis garso ir vaizdo turinys, transliuotojams turi būti suteikta galimybė rinktis iš 
skirtingų transliavimo platformų atsižvelgiant į techninį efektyvumą ir rentabilumą: 
plačiajuostis ryšys paslaugoms pagal pareikalavimą ir antžeminė linijinio turinio 
perdavimo didelėms auditorijoms televizija;

14. rekomenduoja valstybėms narėms skatinti politiką, pagal kurią būtų suteikiama vienoda 
prieiga prie turinio, pirmiausia užtikrinant plačiajuosčio ryšio prieigą, visų pirma 
viešosioms įstaigoms, ypač mokykloms, bibliotekoms ir universitetams, siekiant skatinti 
dalijimąsi žiniomis, taip pat populiarinti kultūros ir kalbų įvairovę bei stiprinti Europos 
kultūrinį paveldą; be to, pažymi, kad švietimas ir kultūra nėra nuo ekonomikos apskritai 
atskirti veiksniai, ir pabrėžia šio sektoriaus kuriamą didelę pridėtinę vertę;

15. siūlo raginti valstybes nares įgyvendinti viešąją politiką, kuri padėtų diegti naujas 
technologijas, ir skatinti pradėti taikyti skaitmeninius mokymo metodus; todėl ragina 
Komisiją skatinti valstybes nares keistis patirtimi tarpusavyje ir su ES nepriklausančiomis 
šalimis;

16. pažymi, kad skaitmeninės infrastruktūros sklaida atveria geras nuotolinio mokymosi, ypač 
atokiausiuose regionuose, galimybes;

17. ragina Komisiją paskelbti investavimo į plačiajuosčio ryšio tinklus gaires, įskaitant 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystėms taikytinas gaires, skirtas vietos ir regioninėms 
valdžios institucijoms, kad būtų galima skatinti visapusišką ES išteklių naudojimą;

18. pažymi, kad naujų informacinių ir ryšių technologijų ir plačiajuosčio interneto plėtra 
suteikia puikią galimybę toliau tobulinti Europos Sąjungos piliečių ir institucijų ryšius ir 
dialogą.
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