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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. ragina valstybes nares, remiantis naujomis telekomunikacijų taisyklėmis, visiškai atverti 
tinklus konkurencijai;

2. 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 ir išmaniųjų 
skaitiklių srityje; ragina Komisiją patikrinti valstybės pagalbos taisykles, kurios gali turėti 
neigiamos įtakos paklausai;

3. 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 vartotojams ir verslui nebus užkrauti neteisingi 
mokesčiai, ypač mokesčiai, susiję su universaliosiomis paslaugomis;

4. ragina Komisiją ir Europos elektroninių ryšių reguliuotojų instituciją, pasikonsultavus su 
valdžios institucijomis, sudaryti galimybę kurti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes 
ir naudoti ne tik Europos regioninės plėtros fondo ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros 
banko, bet ir kitų fondų lėšas;

5. pabrėžia skirtumą tarp tinklo pajėgumų ir realių vartotojų galimybių, nes interneto greitis 
taip pat priklauso nuo tinklavietės pajėgumo ir apkrovos; ragina Komisiją bendrai su 
Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija iš naujo išmatuoti realųjį plačiajuosčio 
ryšio greitį ir atitinkamai pakeisti savo tikslus;

6. pažymi, kad šviesolaidžių tinklai vartotojams dažnai yra galimybė naudotis aukštos 
kokybės prieiga prie vis didėjančio greičio interneto nei kitos technologijos; todėl 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;

7. 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.


