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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pastebi, kad visos valstybės narės turi nacionalines plačiajuosčio ryšio strategijas, 
tačiau tik kelios valstybės turi visapusiškus veiklos planus, į kuriuos įtraukti būtini 
tikslai, kurie padėtų įgyvendinti pagrindinę iniciatyvą dėl Europos skaitmeninės 
darbotvarkės, nurodytos „Europa 2020 m.“ strategijoje;

2. ragina valstybes nares, remiantis naujomis telekomunikacijų taisyklėmis, visiškai 
atverti tinklus konkurencijai; ragina nacionalinius įstatymų leidėjus vengti subsidijų, 
kurios iškreipia rinką ir skatina piktnaudžiavimą vyraujančia rinkos padėtimi, ir, kur 
tinkama, taikyti viešųjų pirkimo taisykles, kuriomis užtikrinama sąžininga 
konkurencija;

3. pabrėžia konkurencingų rinkų svarbą, įgyvendinant prieinamą plačiajuostį ryšį, ir 
pabrėžia būtinybę, kad valstybės narės ir nacionalinės reguliavimo institucijos 
nedelsiant įgyvendintų ir visapusiškai vykdytų peržiūrėtą ES telekomunikacijos teisės 
aktų sistemą ir rekomendacijas dėl naujos kartos prieigos;

4. pabrėžia, kad plačiajuosčio ryšio paslaugos turi esminės reikšmės ekonomikos 
konkurencingumui ir yra būtina sąlyga visų regionų ir visuomenės grupių dalyvavimui 
skaitmeniniame gyvenime Europos Sąjungoje;

5. mano, kad su visuotiniu naujų tinklų diegimu susijusią investicijų riziką galima 
sumažinti paklausai skatinti skirtomis priemonėmis, ypač elektroninio viešojo 
pirkimo, elektroninės prekybos, elektroninės valdysenos, elektroninės sveikatos 
priežiūros paslaugų, interaktyviojo elektroninio mokymo ir mažai anglies dioksido 
išskiriančios interaktyviosios energijos taupymo įrangos srityje;

6. pabrėžia viešųjų ikikomercinių moksliniais tyrimais ir technologijų plėtra pagrįstų 
sprendimų, skirtų minėtiesiems sektoriams, pirkimų svarbą, siekiant skatinti efektyvų 
technologinės plėtros ciklą ir sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų paklausą;

7. pastebi, kad supaprastinus ir decentralizavus pagalbos procedūrą būtų paspartintas 
plačiajuosčio ryšio technikos naudojimas; ragina Komisiją patikrinti valstybės 
pagalbos taisykles užtikrinant, kad valstybės pagalba skiriama priemonėms, kurios gali 
paskatinti arba konsoliduoti paklausą;

8. ragina imtis specialių priemonių, siekiant užtikrinti, kad MVĮ turėtų visas galimybes 
naudotis plačiajuosčio ryšio potencialu elektroninės prekybos ir elektroninių viešųjų 
pirkimų srityse; ragina, kad Komisija keistis gerąja patirtimi ir apsvarstyti galimybę 
MVĮ parengti specialią programą ir į pavyzdinę Komisijos iniciatyvą dėl skaitmeninės 
darbotvarkės įtraukti plačiajuostį ryšį;

9. ragina valstybes nares skatinti ir išplėsti spartaus ryšio atvirą prieigą prie svarbių 
viešųjų infrastruktūrų, kurios yra atokiose vietovėse (mokyklos, ligoninės ir kitos 
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valstybinės institucijos), siekiant pagerinti valstybės paslaugas ir atokiuose regionuose 
įtvirtinti spartųjį ryšį, taip sumažinant vietos privataus skirstymo investicijų kaštus;

10. pabrėžia, kad plačiajuosčio ryšio įdiegimas turi būti suderintas su paklausos ir 
informuotumo informacija ir mokymo programomis, siekiant geriausio ir visuomenei 
palankiausio poveikio;

11. pažymi, kad, atsižvelgiant į vartotojų, verslo ir viešojo sektoriaus finansinę padėtį, yra 
sudėtinga įgyvendinti strategijos „ES 2020“ tikslus dėl plačiajuosčio ryšio; ragina 
Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad trečiosios šalys galėtų naudotis 
infrastruktūra be diskriminacijos, skatinti esamas technologijas ir užkirsti kelia 
priemonėms, kuriomis vartotojams ir verslui būtų užkrauti neteisingi mokesčiai, ypač 
mokesčiai, susiję su universaliosiomis paslaugomis; mano, kad viešojo ir privačiojo
sektorių partnerystės ir viešosios investicijos, taip pat iš struktūrinių fondų, prireikus 
turėtų būti panaudojamos plėtojant plačiajuostį ryšį ir gerinant prieigą prie didelės 
spartos interneto;

12. ragina valstybes nares, Komisiją ir Europos elektroninių ryšių reguliuotojų instituciją, 
pasikonsultavus su susijusiomis valdžios institucijomis, sudaryti galimybę kurti 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes ir naudoti ne Europos regioninės plėtros 
fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros 
banko lėšas; pritaria Komisijos planams į pagalbos teikimo priemonių apimti įtraukti 
paskolas palankiomis sąlygomis iš Europos investicijų banko;

13. mano, kad didelė ryšio paklausa, kuri taip pat skatina ES internetinės ekonomikos 
profilį, prisideda prie ES tinklo pasirengimo ir reaguoja į visuomenės pokyčius, kurie 
vyksta Bendrojoje rinkoje, ir kuriems būtina skirti atitinkamas lėšas bei fundamentalią 
infrastruktūrą, kuri yra būtina Europos plačiajuosčio ryšio projektui;

14. pripažįsta lėtą struktūrinių fondų lėšų, skirtų plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 
investicijoms, įsisavinimą ir būtinybę parengti gaires kaip naudotis šiomis 
finansavimo priemonėmis; ragina atlikti išsamų minėtų priemonių tyrimą, siekiant 
išsiaiškinti ir panaikinti jų panaudojimo kliūtis valstybėse narėse ir regionuose;

15. mano, kad plačiajuosčio ryšio prieigos įgyvendinimas kaimo ir atokiose vietovėse, 
kuriose rinka mažiau skatinama, gali turėti didelės reikšmės geografinei ir socialinei 
sanglaudai, kadangi minėtosios teritorijos tampa patrauklesnės, o įmonės 
konkurencingos; mano, kad visuomeninės parama pirmenybę turėtų skirti 
plačiajuosčio ryšio infrastruktūros minėtose vietovėse įdiegimui;

16. prašo Komisiją ir Europos elektroninių ryšių reguliuotojų instituciją kasmet rinkti ir 
palyginti įvairių valstybių narių duomenis apie plačiajuosčio ryšio (greičio ir kokybės) 
specifikacijas ir pasirinkimą, prieinamą vartotojams ir verslo atstovams, taip pat rinkti 
ir palyginti ES telekomunikacijos teisės aktų sistemos ir rekomendacijų dėl naujos 
kartos prieigos (NKP) įgyvendinimo pažangos;

17. pažymi, kad šviesolaidžių tinklai vartotojams dažnai yra galimybė naudotis aukštos 
kokybės prieiga prie vis didėjančio greičio interneto nei kitos technologijos; mano, 
kad stiklo pluošto linijomis paremtą plačiajuostį ryšį pirmiausiai reikėtų diegti tokiose 
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vietovėse, kuriose ilgalaikėje perspektyvoje jis būtų ekonomiškai naudingiausias ir 
tvariausias sprendimas; ragina Europos elektroninių ryšių reguliuotojų instituciją 
užtikrinti, kad siekiant skaidrumo bus sąžiningai reklamuojamas standartinio greičio 
plačiajuostis interneto ryšys, kuriuo vartotojai jau naudojasi, ir kad reklamoje bus 
pabrėžiami naujosios technologijos privalumai įkeliant duomenis į internetą ir juos 
parsisiunčiant; ragina nacionalinės reguliavimo institucijas imtis priemonių prieš 
teikėjus, kurie nesilaiko Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 
rekomendacijų;

18. pažymi ambicingos, novatoriškos ir daugiametės radijo spektro politikos programos 
svarbą, visoje Europoje kuriant spartaus plačiajuosčio internetinio ryšio prieigą, 
siekiant „ES 2020“ strategijos tikslų ir užtikrinant, kad Europa pasauliniu mastu 
pirmauja inovacijų ir pažangiųjų technologijų pramoninio vystymosi srityse;

19. ragina, nepaisant konkrečių technologijų, sukurti sistemą, kuriai būtų naudojamos 
fiksuoto, belaidžio, palydovinio ir su radijo spektru susijusio ryšio technologijos;
ragina į nacionalines sistemas veiksmingai perkelti telekomunikacijų taisykles, 
įskaitant nuostatas dėl tinklo neutralumo, kad diegiant plačiajuostį ryšį nebūtų 
trukdoma naujovėms;

20. ragina Komisiją koordinuoti valstybių narių geriausios praktikos pavyzdžius viešai 
prieinamų nemokamų spartaus belaidžio internetinio ryšio tinklų naudojimo viešojo 
transporto srityje;

21. pažymi, kad naujos kartos judriojo ryšio telefonų technologija gali būti labai svarbi 
atveriant prieigą prie plačiajuosčio internetinio ryšio paslaugų, ypač atokiuose 
geografiniuose regionuose; mano, kad ateityje skiriant naują spektrą vyriausybės ir 
telekomunikacijų reguliuotojai galėtų spektro atlaisvinimą susieti su padidėjusiais 
judriojo ryšio telefono paslaugų operatorių aprėpties įsipareigojimais;

22. pabrėžia ilgalaikių investicijų į mokslinius tyrimus Europos Sąjungoje svarbą ateities 
komunikacijų (fiksuoto ir judriojo ryšio) technologijoms; ragina Komisiją ir toliau 
plėtoti bendras technologijos iniciatyvas minėtose srityse, į jas įtraukiant universitetus, 
mokslo institutus, įrangos gamintojus, paslaugų ir turinio teikėjus; mano, kad šios 
programos suteikia optimalias priemones, skirtas kurti ir naudoti naujas technologijas, 
ir Europos Sąjungai suteiks žymų konkurencinį privalumą.
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