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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentė palankiai vertina Komisijos siūlomas transeuropinių telekomunikacijų 
tinklų gaires, prisidedančias prie strategijos „Europa 2020“ ir Europos skaitmeninės 
darbotvarkės.

Šiame pasiūlyme nustatomos gairės transeuropiniams telekomunikacijų tinklams. Todėl jame 
siūlomi tikslai ir prioritetai bendros svarbos projektams, kuriais siekiama pašalinti kliūtis 
skaitmeninės bendrosios rinkos sukūrimui, t. y. užtikrinti galimybę jungtis prie tinklo ir 
prieigą (įskaitant prieigą iš kitų šalių) prie viešųjų skaitmeninių paslaugų infrastruktūros.

Nuomonės referentė tikisi, kad šiais biudžetinio taupymo ir menko ekonomikos augimo 
laikais naujos priemonės, kurias Komisija pasiūlė Europos infrastruktūros tinklų priemonėje, 
paskatins naują rinkos dinamiką, padėsiančią realizuoti skaitmeninę bendrąją rinką. 
Interneto ekonomika ir jos svarba užimtumui yra nepaprastai svarbi ir 2016 m. sieks daugiau 
nei 800 mlrd. eurų t. y. daugiau nei 5 % Europos Sąjungos BVP. Internetas pakeitė tai, kaip 
mes gyvename, dirbame, naudojamės informacija, bendraujame vieni su kitais, ir turi didelį 
potencialą pakeisti daugelį mūsų gyvenimo sričių, pavyzdžiui, prieigą prie žinių ir švietimo. 
Internetas taip pat pakeitė ir tai, kaip mes lyginame, perkame arba parduodame prekes ar 
paslaugas, ieškome informacijos arba ją skelbiame, tvarkome mokėjimus ar savo duomenis. 
Elektroninė prekyba ir apskritai skaitmeninės paslaugos nūnai įgijo labai didelę svarbą 
vartotojų, įmonių ir bendriau paėmus piliečių gyvenime. 
Tačiau šiandien tam tikros kliūtys trukdo užbaigti skaitmeninės bendrosios rinkos kūrimą: 
investicijų į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą, ypač ES kaimo vietovėse, stoka, ir tai, kad nėra 
Europos tarpvalstybinės skaitmeninių paslaugų infrastruktūros plėtros strategijos. Manoma, 
kad šio trūkumo kaina iki 2020 m. sudarys ne mažiau kaip 4,1 % BVP, t. y. 500 mlrd. eurų 
arba 1000 eurų vienam piliečiui1.

Nuomonės referentė mano, kad ši situacija yra ypač problemiška MVĮ, kurios dėl to, kad nėra 
jungčių prie pakankamos kokybės ir greičio tinklo, negali naudotis naujomis technologijomis, 
kaip antrai nuotolinių kompiuterinių išteklių paslaugomis, kurios sudaro sąlygas novatoriškai 
komercinei pasiūlai ir didelio masto ekonomijai. 

Nuomonės referentė yra taip pat susirūpinusi, kad prieigos prie didelės spartos interneto 
nebuvimas kenkia labiausiai pažeidžiamiems vartotojams. Be didelės spartos interneto šie 
žmonės neturi prieigos prie viso spektro naujų taikomųjų programų ar paslaugų, pavyzdžiui, 
negali palyginti kainų internete, ir patenka į situaciją, kurioje būdami negali pasinaudoti 
naudingiausiais pasiūlymais.
Todėl nuomonės referentė primena, kad svarbu laikytis Europos skaitmeninės darbotvarkės 
tikslo: užtikrinti, kad skaitmeninė bendroji rinka, pagrįsta didelės spartos internetu, duotų 
tvarios ekonominės ir socialinės naudos. 

Nuomonės referentė norėtų pabrėžti kibernetinio saugumo svarbą, siekiant užtikrinti vartotojų 
apsaugą. Skaitmeninės paslaugos vaidina vis svarbesnį vaidmenį mūsų kasdieniniame 

                                               
1 Copenhagen Economics, Europos skaitmeninės bendrosios rinkos ekonominis poveikis, 2010 m. kovas.
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gyvenime, todėl jas teikiant asmeninių ir visuomeninių duomenų naudojimas tolydžio auga. 
Dėl šios priežasties saugi internetinė aplinka yra būtina. 
Nuomonės referentė pritaria Komisijos analizei, kuria remiantis skaitmeninė rinka yra 
nebaigta kurti ne tik dėl nepakankamos pasiūlos, bet ir dėl nepakankamos paklausos. Todėl 
vienu iš bendros svarbos projektų tikslų turėtų skatinamos paslaugų, teikiamų sparčiu ir itin 
sparčiu internetu, ypač elektroninės valdžios paslaugų, paklausa.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) telekomunikacijų tinklai ir paslaugos 
vis labiau tampa internetine infrastruktūra, 
kurioje plačiajuosčio ryšio tinklai ir 
skaitmeninės paslaugos yra glaudžiai 
susiję. Internetas tampa vis svarbesne 
ryšio, paslaugų ir verslo platforma. Todėl 
galimybė visoje Europoje naudotis sparčia 
prieiga prie interneto ir viešojo intereso 
skaitmeninių paslaugų labai svarbi 
ekonomikos augimui ir bendrajai rinkai;

(1) telekomunikacijų tinklai ir paslaugos 
vis labiau tampa internetine infrastruktūra, 
kurioje plačiajuosčio ryšio tinklai ir 
skaitmeninės paslaugos yra glaudžiai 
susiję. Internetas tampa vis svarbesne 
ryšio, paslaugų ir verslo platforma. Todėl 
galimybė visoje Europoje naudotis sparčia 
prieiga prie interneto ir viešojo intereso 
skaitmeninių paslaugų labai svarbi 
ekonomikos augimui ir vidaus rinkai;
(Šis pakeitimas taikomas visam teisės akto 
tekstui; jį priėmus reikės padaryti 
atitinkamus pakeitimus visame tekste, t. y. 
terminas „skaitmeninė bendroji rinka“ 
keičiamas terminu „skaitmeninė vidaus 
rinka“.)

Or. fr

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Bendros svarbos projektai, pateikti 
šiame reglamente, turėtų taip pat prisidėti 
prie ekonominės. socialinės ir teritorinės 
ES sanglaudos stiprinimo, kaip numatyta 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
174 straipsnyje. Šiuo atžvilgiu ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas kaimo, 
atokioms ar retai apgyvendintoms 
vietovėms.

Or. fr

Pagrindimas

Europos Sąjunga pirmiausia turi imtis veiksmų tose srityse, kuriose rinka veikia blogai. 
Siekdama sustiprinti savo teritorijos sanglaudą, ES turi užtikrinti, kad net labai retai 
apgyvendintos ar atokios teritorijos turėtų gerą priėjimą prie telekomunikacijų 
infrastruktūros.

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Texte proposé par la Pakeitimas

(10) su didele plačiajuosčio ryšio sparta 
siejama didelė ekonominė ir socialinė 
nauda, kurios investuotojai negali nei gauti, 
nei panaudoti. Spartusis ir itin spartus 
plačiajuostis ryšys yra itin svarbus, kad 
infrastruktūroje būtų galima kurti ir diegti 
skaitmenines paslaugas, kurios 
grindžiamos fizinių tinklų prieinamumu, 
sparta, patikimumu ir atsparumu. 
Spartesnių tinklų diegimas ir skverbtis 
suteikia galimybę diegti naujoviškas 
paslaugas, kurioms reikalinga didesnė 
sparta. Siekiant užtikrinti didžiausią šių 
dviejų telekomunikacijų tinklų 
komponentų sinergiją ir sąveiką, būtina 
imtis veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(10) su didele plačiajuosčio ryšio sparta 
siejama didelė ekonominė ir socialinė 
nauda, kurios investuotojai negali nei gauti, 
nei panaudoti. Spartusis ir itin spartus 
plačiajuostis ryšys yra itin svarbus, kad 
infrastruktūroje būtų galima kurti ir diegti 
skaitmenines paslaugas, kurios 
grindžiamos fizinių tinklų prieinamumu, 
sparta, patikimumu ir atsparumu. 
Spartesnių tinklų diegimas ir skverbtis 
suteikia galimybę diegti naujoviškas 
paslaugas, kurioms reikalinga didesnė 
sparta. Siekiant užtikrinti didžiausią šių 
dviejų telekomunikacijų tinklų 
komponentų sinergiją ir sąveiką, būtina 
imtis veiksmų Sąjungos lygmeniu, ypač 
atsižvelgiant į vis augantį mobiliųjų 
įrenginių, prijungtų prie interneto, 
pavyzdžiui, išmaniųjų telefonų ir 
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planšečių, skaičių;

Or. fr

Pagrindimas

Naujų prietaisų naudojimas sustiprina veiksmingos telekomunikacijų infrastruktūros poreikį.

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) skatinamas sparčiojo ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklų diegimas visoje 
Europoje, todėl tampa lengviau kurti ir 
diegti transeuropines skaitmenines 
paslaugas;

(3) skatinamas sparčiojo ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklų diegimas visoje 
Europoje, ypatingą dėmesį skiriant kaimo 
ir retai apgyvendintoms zonoms, todėl 
tampa lengviau kurti ir diegti 
transeuropines skaitmenines paslaugas;

Or. fr

Pagrindimas

Europos Sąjunga pirmiausia turi imtis veiksmų tose srityse, kuriose rinka veikia blogai. 
Siekdama sustiprinti savo teritorijos sanglaudą, ES turi užtikrinti, kad net labai retai 
apgyvendintos ar atokios teritorijos turėtų gerą priėjimą prie telekomunikacijų 
infrastruktūros.

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) skatinama paklausa paslaugų, 
kurioms reikia plačiajuosčio ryšio, 
įskaitant elektroninės valdžios paslaugų 
plėtrą, ir kurios padės plėtoti skaitmeninę 
vidaus rinką;

Or. fr
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Pagrindimas

Kol kas dar nepakankama paklausa turi būti skatinama siekiant sukurti palankias sąlygas, kai 
padidėjusi paklausa padės skatinti naujų paslaugų, skirtų vartotojams, kūrimą.

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 skirsnio a punkto 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai Sąjungoje vienos rūšies tinkluose, 
nesvarbu kokie jie būtų (transporto, 
energetikos ar telekomunikacijų), 
vykdomi infrastruktūros projektai, tuo 
pačiu metu galėtų būti kartografuojami ir 
kiti tinklai.

Or. fr

Pagrindimas

Tikslas – sukurti sinergiją, nes kartografavimo darbai yra labai brangūs, ir jeigu jau 
pradedami žemės kasimo darbai tinklui keisti arba atnaujinti, gali būti naudinga pasinaudoti 
šiais darbais kitų tinklų kartografavimui.


