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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl universaliosios paslaugos ir pagalbos telefono numerio 112
(2010/2274(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/22/EB 
dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais 
ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva)1,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl 
nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, 
bendradarbiavimo2,

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/136/EB, iš dalies keičiančią Direktyvą 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir 
paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, Direktyvą 
2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių 
sektoriuje ir Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už 
vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo3,

– atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/21/EB 
dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų 
direktyva)4,

– atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/19/EB 
dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų (Prieigos 
direktyva)5,

– atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/20/EB 
dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo6,

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/140/EB, iš dalies keičiančią Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos, Direktyvą 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių 
tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų ir Direktyvą 2002/20/EB dėl 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo7;

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir Biuro 

                                               
1 OL L 108, 2002 4 24, p. 51.
2 OL L 364, 2004 9 12, p. 1.
3 OL L 337, 2009 12 18, p. 11.
4 OL L 108, 2002 4 24, p. 33.
5 OL L 108, 2002 4 24, p. 7.
6 OL L 108, 2002 4 24, p. 21.
7 OL L 337, 2009 12 18, p. 37.
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įsteigimo1,

– atsižvelgdamas į 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių 
ryšių sektoriuje2,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 2 d. Komisijos paskelbtas viešąsias konsultacijas dėl 
būsimų viešosios paslaugos principų elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų srityje,

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 20 d. Komisijos komunikatą „Plačiajuostis ryšys 
Europoje. Investavimas į skaitmeninių technologijų skatinamą augimą“ 
(COM(2010) 0472),

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, 
kuriuo nustatoma pirmoji radijo spektro politikos programa (COM(2010) 0471),

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 20 d. Komisijos rekomendaciją dėl naujos kartos 
prieigos (NKP) tinklų prieigos reguliavimo,

– atsižvelgdamas į Komisijos Ryšių komiteto darbinį dokumentą dėl plačiajuosčio ryšio 
prieigos ES padėties 2010 m. liepos 1 d., 

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugpjūčio 25 d. Komisijos komunikatą „Kuriant bendrąją 
Europos elektroninių ryšių rinką 2009 m. padarytos pažangos ataskaita (15-oji ataskaita) 
SEC(2010) 630)“ (COM(2010) 0253),

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio mėn. ketvirtąją vartotojų rinkų rezultatų suvestinę „Kaip 
priversti rinkas veikti vartotojų naudai“,

– atsižvelgdamas į 1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyvą 91/396/EEB dėl vieno Europos 
skubaus iškvietimo telefono numerio įdiegimo3,

– atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 717/2007 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Bendrijoje4,

– atsižvelgdamas į tyrimą „Europos bendrasis pagalbos telefono numeris 112“ 
(Eurobarometro tyrimas 314),

– atsižvelgdamas į Komisijos Ryšių komiteto darbinį dokumentą „Europos bendrojo 
pagalbos telefono numerio 112 diegimas, ketvirtojo duomenų rinkimo etapo rezultatai“ 
(2011 m. vasario 10 d.), 

– atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 25 d. deklaraciją dėl Europos bendrojo pagalbos 

                                               
1 OL L 337, 2009 12 18, p. 1.
2 OL L 201, 2002 7 31, p. 37.
3 OL L 217, 1991 8 6, p. 31.
4 OL L 171, 2007 6 29, p. 32.



PR\856370LT.doc 5/11 PE458.562v01-00

LT

telefono numerio 1121,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0000/2011),

A. kadangi Universaliųjų paslaugų direktyvoje draudžiama socialinė atskirtis  reikalaujama 
užtikrinti, kad kaimo ir atokiausių regionų arba mažas pajamas gaunantys gyventojai 
galėtų naudotis bazinėmis ir pagrindinėmis telekomunikacijų paslaugomis,

B. kadangi universalioji paslauga yra apibrėžiama kaip „minimalus nustatytos kokybės 
paslaugų rinkinys, kuris yra prieinamas visiems galutiniams paslaugų gavėjams 
priimtinomis kainomis, atsižvelgiant į konkrečias nacionalines sąlygas ir neiškraipant 
konkurencijos“,

C. kadangi kol kas neįmanoma įvertinti, kaip įgyvendinama Universaliųjų paslaugų 
direktyva, nes jos perkėlimo į nacionalinę teisę terminas yra 2011 m. gegužės 25 d., ir 
vertinimą bus galima atlikti praėjus trejiems metams nuo jo,

D. kadangi galiojančiais teisės aktais savaime negalima užtikrinti teigiamų rezultatų 
piliečiams, taip pat būtina visapusiškai išnaudoti visą naujų priemonių teikiamą naudą, 
valstybėms narėms vykdant nuolatinę stebėseną ir stengiantis gerinti informacijos kokybę, 
išsamumą ir prieinamumą,

E. kadangi niekada nebus galima tikrai manyti, kad bendroji rinka baigta kurti, ją reikėtų 
nuolat vertinti atsižvelgiant į socialinius poreikius ir technologijų plėtrą, o socialinės 
apsaugos garantijos, ekonominė plėtra ir augimas turėtų būti nuolat puoselėjami, siekiant 
užtikrinti, kad bendroji rinka teiktų piliečiams apčiuopiamą naudą,

F. kadangi pažangos siekis yra varomoji jėga ir priemonė ES teisės aktų leidėjų apibrėžtai 
vizijai ir tikslams įgyvendinti; kadangi pasiūlymuose dėl naujų teisės aktų arba teisės aktų 
pakeitimo iš dalies būtina atsižvelgti į faktinę patirtį ir įgyvendinimo pajėgumus; kadangi 
tikslinant teisės aktus reikalinga aiški politinė parama, pagrįsta objektyviu ekonominės 
naudos vertinimu, kuris yra lemiamas veiksnys,

G. kadangi vienintelis numeris, kuris gali būti naudojamas visose ES valstybėse narėse 
kreipiantis į pagalbos tarnybas, yra Europos bendrasis pagalbos telefono numeris 112,  

Universalioji paslauga ir naujų tendencijų aplinkybės 

1. pabrėžia universaliųjų paslaugų įpareigojimų, kaip socialinės integracijos apsaugos tinklo, 
svarbą, kai vien rinkos jėgomis nepavyksta užtikrinti bazinių paslaugų teikimo piliečiams 
ir verslui;

                                               
1 OL C 219 E, 2008 8 28, p. 92.
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2. pritaria ES universaliųjų paslaugų įpareigojimų pakartotinio vertinimo, atsižvelgiant į 
socialinius, ekonominius ir technologinius pokyčius, siekiant nustatyti ir įtvirtinti 
atitinkamas apibrėžtis, kurios atspindėtų naujus poreikius ir padėtų gerinti paslaugų 
kokybę, metodui;

3. ragina Komisiją parengti gaires, kaip geriausiai įgyvendinti pakeistą Universaliųjų 
paslaugų direktyvą ir vykdyti jos įgyvendinimo priežiūrą taip, kad rinka nebūtų 
iškreipiama, ir kartu suteikiant galimybę valstybėms narėms priimti nuostatas, kurios 
geriausiai atitinka kiekvienos valstybės padėtį;   

4. pritaria skaitmeninės darbotvarkės „Plačiajuostis ryšys visiems“ tikslams ir yra įsitikinęs, 
kad visuotinė plačiajuosčio ryšio prieiga padės piliečiams ir verslui visiškai išnaudoti 
skaitmeninės bendros rinkos teikiamą naudą, visų pirma dėl glaudesnės socialinės 
integracijos, naujų galimybių plėtoti socialiniu ir aplinkos apsaugos požiūriu naujovišką 
verslą, kuris kurtų ir skatintų augimą, ir daugiau tarptautinės prekybos galimybių;

5. pabrėžia, kad politikos ir technologijų suderinimas gali paskatinti verslo įmones ir 
viešąsias institucijas plėtoti naujas elektronines paslaugas ir taikomąsias programas, 
skatinti jungimosi prie spartesnio interneto paklausą, padidinti investicijų į plačiajuosčius 
tinklus pelningumą ir taip paskatinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę;

6. pabrėžia, kad universaliosios paslaugos nėra tinkama ar pagrindinė priemonė tikslui 
„Plačiajuostis ryšys visiems“ siekti, atsižvelgiant į tai, kad investicijų išlaidos yra didelės, 
nors negarantuojama, kad vartotojams bus teikiamos iš esmės geresnės paslaugos; 

7. mano, kad universaliųjų paslaugų įpareigojimai galiausiai gali tapti papildoma paskata 
plėtoti plačiajuostį ryšį;

8. ragina Komisiją užbaigti atliekamą poveikio vertinimą ir teisės aktų leidėjams pateikti 
patikimus duomenis apie dabartinę universaliųjų paslaugų įpareigojimų prisiėmimo, 
numatomos paklausos ir gerėjimo, naudojant plačiajuostį ryšį, padėtį ir pagaliau parengti 
valstybėms narėms, vartotojams ir įmonėms veiksmingiausios universaliųjų paslaugų 
įpareigojimų plėtros finansavimo alternatyvos analizę;

9. ragina Komisiją lygiagrečiai ir bendradarbiaujant su nacionalinėmis reguliavimo 
institucijomis atidžiai stebėti rinkas ir užtikrinti, kad tos valstybės narės, kurios jau gali 
arba nori diegti universaliųjų paslaugų įpareigojimus naudodamos turimas plačiajuosčio 
ryšio technologijas ir spartą, galėtų tai daryti, bet faktiškai neiškreiptų rinkos;

10. palankiai vertina Komisijos sprendimą atlikti nuodugnų interneto paslaugų tyrimą 
paskelbus Ketvirtąją vartotojų rinkų rezultatų suvestinę;

11. ragina Komisiją ir valstybes nares, bendradarbiaujant su nacionalinėmis reguliavimo 
institucijomis, išnagrinėti vienodo universaliųjų paslaugų įpareigojimo taikymo 
alternatyvas, kuriomis būtų garantuota prieiga pažeidžiamoms visuomenės grupėms ne tik 
diegiant specialią terminalų įrangą ir nustatant specialius tarifus, bet ir užtikrinant 
pakankamą informavimą ir realią galimybę vartotojams rinktis iš teikiamų paslaugų ir 
paslaugų po pardavimo; 
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Europos bendrasis pagalbos telefono numeris 112

12. pabrėžia, kad pagalbos telefono numeris 112 gali tapti gyvybės gelbėjimo numeriu ir 
padidinti ES piliečių apsaugą;

13. tačiau apgailestauja, kad Europos bendrojo pagalbos telefono numerio 112 galimybės toli 
gražu nėra išnaudotos; todėl mano, kad dar būtina imtis svarbiausių priemonių, kad 
piliečiai šį numerį pripažintų, taip pat spręsti kitus technologijų ir geresnio koordinavimo 
klausimus;

14. ragina, kad Europos Komisija, remiama valstybių narių, kartu dėtų daugiau pastangų 
didinti visuomenės informuotumą apie tai, kad telefono numeris 112 veikia, ir skatintų 
naudotis juo;

15. ragina valstybes nares didinti informacijos apie skambinančiojo buvimo vietą tikslumą ir 
patikimumą pagal naujas ES telekomunikacijų taisykles ir modernizuoti savo 
technologijas, siekiant galutinio tikslo, kad skambinančiojo buvimo vieta būtų nustatoma 
automatiškai;

16. prašo skirti finansavimą ir remti mokslinių tyrimų projektus, siekiant užtikrinti, kad būtų 
plėtojamos geriausios įmanomos technologijos skambinančiojo buvimo vietai nustatyti, 
įskaitant IP telefoniją, todėl remia naujos kartos standartų ir reglamentų kūrimą;

17. tiki, kad nustačius reguliavimo tvarką e. skambutis turėtų būti naudojamas kaip privaloma 
paslauga;

18. pabrėžia geresnio pagalbos tarnybų veiklos koordinavimo svarbą ir nacionaliniu, ir 
tarpvalstybiniu, Europos Sąjungos, lygmenimis, kad būtų pasiektas aukščiausias 
veiksmingumo lygis;

19. ragina Komisiją nustatyti patikimumo reikalavimus ir siektinus operatyvaus reagavimo 
rodiklius;

20. rekomenduoja keistis geriausia patirtimi, ypač tokiose srityse kaip vieno operatoriaus 
paslaugų naudojimas skambučiams valdyti ir vertimo tarnybų paslaugų naudojimas, 
siekiant padėti žmonėms, kurie nemoka šalies, į kurios pagalbos tarnybas kreipiasi, 
kalbos;

21. pabrėžia, kad reikia užtikrinti galimybę naudotis pagalbos telefono numeriu 112 įvairią 
negalią turintiems žmonėms ir pažeidžiamoms visuomenės grupėms, ir ragina 
standartizuoti telefono numerio 112 prieigą šiems žmonėms;  

22. ragina Komisiją atlikti telefono numerio 112 pagalbos tarnybų veiklos ir atitinkamų 
institucijų bendradarbiavimo tyrimą, siekiant pagerinti paslaugos kokybę;

23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

PRANEŠIMO TIKSLAS

Pranešime siekiama įvertinti pokyčius, susijusius su bazine universaliosios paslaugos 
koncepcija, įtvirtinta Universaliųjų paslaugų direktyvoje, atsižvelgiant į naujausias 
tendencijas, įskaitant visuotinę plačiajuosčio ryšio prieigą, metodų derinimą ir finansavimą, ir 
į specifinius pažeidžiamų visuomenės grupių ir neįgalių vartotojų poreikius. Pranešime taip 
pat daug dėmesio skiriama Europos bendrajam pagalbos telefono numeriui 112, kuris buvo 
įdiegtas, kad žmonės galėtų kreiptis į pagalbos tarnybas vienu telefono numeriu bet kurioje 
ES vietoje.

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Universaliųjų paslaugų direktyva

Liberalizavus telekomunikacijų sektorių 10-ojo dešimtmečio pabaigoje nustatytos 
universaliųjų paslaugų taisyklės, turėjusios užtikrinti saugumą tose srityse, kur vien rinkos 
jėgomis nepavyko užtikrinti bazinių paslaugų teikimo. Taip buvo siekiama užkirsti kelią 
socialinei atskirčiai, užtikrinant, kad kaimo ir atokiausių regionų arba mažas pajamas 
gaunantys gyventojai galėtų naudotis bazinėmis ir svarbiausiomis telekomunikacijų 
paslaugomis.

Direktyvoje 2002/22/EB apibrėžiamas minimalus nustatytos kokybės paslaugų rinkinys, kuris 
yra prieinamas visiems galutiniams paslaugų gavėjams priimtinomis kainomis, atsižvelgiant į 
konkrečias šalies sąlygas ir neiškraipant konkurencijos. Šioje direktyvoje taip pat nustatomi 
įpareigojimai teikti tam tikras privalomas paslaugas. Pagal dabartines ES taisykles iš valstybių 
narių reikalaujama užtikrinti, kad piliečiai nustatytose vietose galėtų prisijungti prie viešojo 
telefono tinklo, naudotis viešojo telefono balso ir duomenų perdavimo paslaugomis su 
galimybe veiksmingai jungtis prie interneto. Direktyvoje taip pat reikalaujama, kad valstybės 
narės užtikrintų, kad jų vartotojai turėtų galimybę naudotis abonentų knygos informacija ir 
informacijos apie abonentus teikimo paslaugomis, taksofonais ir specialiomis priemonėmis, 
jei yra neįgalūs.

Valstybės narės gali savo teritorijos dalyje arba visoje teritorijoje paskirti vieną arba kelias 
įmones, kad užtikrintų, ekonomišką universaliųjų paslaugų teikimą. Paskyrimas atliekamas 
pasitelkiant veiksmingą, objektyvų, skaidrų ir nediskriminacinį mechanizmą. Universaliųjų 
paslaugų įpareigojimams finansuoti valstybės narės gali nuspręsti įdiegti mechanizmą, kuriuo 
įmonei skaidriomis sąlygomis kompensuotų tam tiktas grynąsias išlaidas iš viešųjų lėšų, ir 
(arba) nustatyti, kad šias įpareigojimų išlaidas elektroninių ryšio tinklų ir paslaugų teikėjai 
pasidalytų.  

Komisija persvarsto Universaliųjų pasaugų direktyvos taikymo sritį kas trejus metus. Per 
2009 m. persvarstymą, kurio išvados bus taikomos nuo 2011 m. gegužės 25 d., be kitų dalykų, 
nustatyta nauja „interneto laisvės nuostata“, pagal kurią numatoma, kad visose valstybių narių 
pritaikytose priemonėse, susijusiose su paslaugų ir taikomųjų programų prieiga arba 
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naudojimo galimybėmis pasitelkiant telekomunikacijų tinklus, turi būti paisoma pagrindinių 
piliečių teisių ir laisvių. 

Universaliųjų paslaugų direktyvoje paaiškinta, kodėl reikalingas reguliarus persvarstymas.
Būtent V priede nurodoma, kad:
„Svarstydama, ar reikia keisti, ar iš naujo apibrėžti įpareigojimus teikti universaliąsias 
paslaugas, Komisija atsižvelgia į šiuos veiksnius:
– ar konkrečios paslaugos prieinamos daugumai vartotojų ir ar jie jomis naudojasi; ar tokių 
paslaugų trūkumas mažesniajai vartotojų daliai ir nesinaudojimas jomis sąlygoja socialinę 
atskirtį, ir  
ar galimybė gauti konkrečias paslaugas ir naudojimasis jomis teikia grynąją naudą visiems 
vartotojams, ar būtinas valstybės įsikišimas tais atvejais, kai konkrečios paslaugos visuomenei 
neteikiamos įprastomis komercinėmis sąlygomis?“

Viešosios konsultacijos dėl universaliųjų paslaugų

2010 m. kovo mėn. Europos Komisija pradėjo viešąsias konsultacijas dėl to, kaip geriausiai 
užtikrinti, kad bazinėmis telekomunikacijų paslaugomis galėtų naudotis visi ES piliečiai. Per 
konsultacijas taip pat siekta įvertinti, ar būtina, atsižvelgiant į skaitmeninį amžių, patikslinti 
esamas taisykles ir apibrėžtis, o ypač – ar jos turėtų būti išplėstos, kad būtų taikomos 
plačiajuosčio ryšio prieigai. Per konsultacijas taip pat buvo aptariama pusiausvyra tarp 
suderintų priemonių ES lygmeniu taikymo ir nacionalinio lankstumo būtinybės, universaliųjų 
paslaugų finansavimas (telekomunikacijų sektoriaus indėlis, siekiant užtikrinti universalų 
plačiajuostį ryšį, arba viešojo sektoriaus intervencija).

Neabejodama prasidedančios skaitmeninės eros svarba ir tikėdamas, kad reikia skatinti visas 
politikos priemones, padedančias piliečiams geriau prisitaikyti prie laikotarpio poreikių, 
pranešėja mano, kad reikia būti atsargiems ir, siekiant padėti piliečiams, neužkrauti jiems 
papildomos naštos.    

Plačiajuosčio ryšio klausimai: investicijų ir elektroninių paslaugų skatinimas

Strategijoje „Europa 2020“ pabrėžiama, kad, siekiant ES didinti socialinę integraciją ir 
konkurencingumą, svarbu diegti plačiajuostį ryšį. Toje strategijoje dar kartą nurodytas 
tikslas – iki 2013 m. visiems Europos gyventojams sudaryti sąlygas naudotis baziniu 
plačiajuosčiu ryšiu; be to, ja siekiama užtikrinti, kad iki 2020 m. visi Europos gyventojai 
turėtų galimybę naudotis gerokai spartesniu – didesnės kaip 30 Mbps spartos – internetu ir 
kad 50 proc. ar daugiau Europos namų ūkių užsisakytų spartesnio kaip 100 Mbps interneto 
ryšio paslaugą.

Kad šie tikslai būtų pasiekti, Europos skaitmeninėje darbotvarkėje raginama vykdyti visapusę 
politiką, pasitelkiant mišrias technologijas. Tiksliau tariant, skaitmeninėje darbotvarkėje 
nustatytos septynios prioritetinės veiklos sritys: vienos bendros skaitmeninės rinkos 
sukūrimas, didesnė tarpusavio sąveika, pasitikėjimo internetu ir saugumo internete didinimas, 
daug spartesnė interneto prieiga, investicijų į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą 
didinimas, skaitmeninio raštingumo gebėjimų ir įtraukties gerinimas, taip pat informacinių ir 
ryšių technologijų (IRT) naudojimas siekiant spręsti problemas, su kuriomis susiduria 
visuomenė, pvz., klimato kaita ir gyventojų senėjimas.
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Tokiomis aplinkybėmis Europos Komisija 2010 m. rugsėjo mėn. patvirtino tris papildomas 
priemones, kaip sudaryti palankesnes sąlygas spartaus ir itin spartaus plačiajuosčio ryšio ES 
plėtrai ir naudojimuisi juo: i) Komisijos rekomendaciją dėl reguliuojamos prieigos prie naujos 
kartos prieigos tinklų, ii) pasiūlymą dėl sprendimo sukurti radijo bangų spektro politikos 
programą (siekiant, be kitų dalykų, užtikrinti, kad spektru būtų galima naudotis belaidžio 
plačiajuosčio ryšio tikslais) ir iii) komunikatą dėl plačiajuosčio ryšio, kuriame aptarta, kaip 
geriausia skatinti viešąsias ir privačiąsias investicijas į spartaus ir itin spartaus ryšio tinklus. 

Dėl plačiajuosčio ryšio  komunikate ES valstybės narės raginamos rengti spartaus ir itin 
spartaus ryšio tinklų plačiajuosčio ryšio planus, kuriuose būtų nustatytos konkrečios 
įgyvendinimo priemonės; jame aiškinama, kaip sumažinti investicijų išlaidas, ir nurodoma, 
kaip viešosios valdžios institucijos gali remti investicijas į plačiajuostį ryšį, įskaitant geresnį 
ES lėšų naudojimą. Be to, jame skelbiami Europos Komisijos ir Europos investicijų banko 
planai pasiūlyti plačiajuosčio ryšio diegimo finansavimo priemonių.

Nors valstybės narės, kurios sugebėjo panaudoti pažangias technologijas, turėtų būti geru 
praktiniu pavyzdžiu, reikia atsižvelgti į kiekvienos valstybės narės specifiką: geografinę 
morfologiją, kuri yra tiesiogiai susijusi su elektroninių technologijų plėtra, finansinę padėtį, 
užtikrinant reikiamą lankstumą taikant tinkamiausias taisykles. Sąveikos, kurios padėtų 
geriausiai pritaikyti naujas technologijas, turėtų būti palankiai vertintinos ir skatintinos.    

Europos bendrasis pagalbos telefono numeris 112

Europos bendrasis pagalbos telefono numeris 112 buvo įdiegtas 1991 m., ES Ministrų 
Tarybos sprendimu, jis numatytas ir Universaliųjų paslaugų direktyvoje (26 straipsnyje), 
kurioje po persvarstymo 2009 m. (telekomunikacijų paketas) dabar numatoma:

 visų telekomunikacijų paslaugų prieiga; 
 geresnė pagalbos paslaugų prieiga neįgaliesiems;
 atsakymas į skambučius nacionaliniais pagalbos numeriais ir atsakymų tvarkymas, 

nenumatant su technologinėmis galimybėmis susijusių išlygų;
 griežtinti įpareigojimą nustatyti skambinančiojo buvimo vietą, tikslumo ir patikimumo 

kriterijus;
 specialiai keliaujantiems asmenims skirtas informavimas.

Europos Parlamentas ir daugelis kitų suinteresuotųjų subjektų ne kartą pabrėžė, kad reikia 
plačiau informuoti apie pagalbos telefono numerį 112, ir tai, kad pagalbos telefono numeriu 
112 iki šiol piliečiams buvo teikiamos menkos kokybės paslaugos.

Pranešėja mano, kad pagalbos telefono numeriui 112 būtina skirti reikiamą paramą, kad jis 
taptų geriausia piliečių gyvybės apsauga, antraip padariniai gali nusverti visą jo naudą.

Vartotojų rinkų rezultatų suvestinė
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Naujausia vartotojų rinkų rezultatų suvestinė rodo, kad ES lygmeniu telekomunikacijų rinka 
yra vienas iš sektorių, kurio rezultatai menkiausi: iš 50 tikrintų rinkų fiksuotas telefono ryšys 
užima 41 vietą, judrusis telefono ryšys – 44 vietą, o interneto paslaugos – 48 vietą.

Visų pirma telekomunikacijų rinka yra viena iš rinkų, kurioje vartotojams sunkiausia palyginti 
pasiūlymus, kur vartotojai susiduria su daugiausia problemų ir kurioje pateikiama daugiausia 
skundų. Interneto prieigos paslaugų kainų skirtumai tarp ES valstybių taip pat yra daug 
didesni. Interneto paslaugų teikimas iš esmės užima trečią vietą tarp blogiausiai vertinamų 
rinkų, tai rinka, kurioje didžiausia vartotojų dalis susiduria su problemomis ir kurioje kainų 
skirtumai tarp ES valstybių yra didžiausi.

Todėl pranešėja palankiai vertina Komisijos sprendimą atlikti nuodugnų interneto paslaugų 
tyrimą paskelbus Ketvirtąją vartotojų rinkų rezultatų suvestinę.


