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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Plačiajuostis ryšys Europoje. Investavimas į skaitmeninių technologijų skatinamą 
augimą
(2010/2304(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 20 d. Komisijos rekomendaciją dėl naujos kartos 
prieigos (NKP)1 tinklų prieigos reguliavimo ,

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

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos komunikatą pavadinimu „Europos 
skaitmeninė darbotvarkė“ (COM(2010)0245),

– atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 17 d. Komisijos komunikatą pavadinimu „Valstybės 
pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčio ryšio tinklų sparčiam diegimui Bendrijos 
gairės“2,

– atsižvelgdamas į 2009 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos komunikatą, pavadintą „Europos 
skaitmeninio konkurencingumo ataskaita: Pagrindiniai i2010 strategijos pasiekimai 2005–
2009 m.“ (COM(2009)0390),

– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 18 d. Komisijos komunikatą pavadinimu „Daiktų 
internetas: Europos veiksmų planas“ (COM(2009)0278),

– atsižvelgdamas į 2009 m. sausio 28 d. Komisijos komunikatą pavadinimu „Investuokime 
šiandien į rytojaus Europą“ (COM(2009)0036),

– atsižvelgdamas į 2006 m. kovo 20 d. Komisijos komunikatą „Atotrūkio įdiegiant 
plačiajuostį ryšį mažinimas“ (COM(2006)0129),

– atsižvelgdamas į 2006 m. balandžio 25 d. Komisijos komunikatą „i2010 e. vyriausybės 
veiksmų plane: vyriausybės plėtros spartinimas Europoje visų labui (COM(2006)0173),

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 30 d. Komisijos komunikatą „e.sveikata– Europos 
piliečiams teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų tobulinimas: Veiksmų planas siekiant 
Europos e.sveikatos erdvės“ (COM(2004)0356),

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl daiktų interneto3,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 5 d. rezoliuciją dėl naujos Europos skaitmeninės 

                                               
1 OL L 251, 2010 9 25, p. 35.
2 OL C 235, 2009 30 9, p. 7.
3 P7_TA(2010)0207.
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darbotvarkės: 2015.eu1,

– atsižvelgdamas į 2009 m. kovo 26 d. rekomendaciją Tarybai dėl saugumo ir pagrindinių 
laisvių internete stiprinimo2,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. rugsėjo 24 d. rezoliuciją „Kaip pasinaudoti visais 
skaitmeninio dividendo privalumais Europoje. Bendras požiūris į radijo dažnių, 
atlaisvinamų pereinant prie skaitmeninio transliavimo, spektrą“3,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. birželio 19 d. rezoliuciją dėl Europos plačiajuosčio ryšio 
politikos kūrimo4,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl Europos dažnių spektro radijo 
spektro politikos5,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl Europos informacinės 
visuomenės augimui ir užimtumui skatinti6,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. birželio 23 d. rezoliuciją dėl informacinės visuomenės7,

– atsižvelgdamas į savo 1998 m. spalio 14 d. rezoliuciją „Globalizacija ir informacinė 
visuomenė – poreikis stiprinti koordinavimą tarptautiniu mastu“8,

– atsižvelgdamas į ES pagrindines nuostatas dėl elektroninių ryšių su pakeitimais, ypač į 
Direktyvą 2002/21/EB (Pagrindų direktyva), 2002/20/EB (Leidimų direktyva), 
2002/19/EB (Prieigos direktyva), 2002/22/EB (Universaliųjų paslaugų direktyva), 
2002/58/EB (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) ir Reglamentą (EB) Nr. 
1211/2009 (EERRI),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į 
Vystymosi komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto bei Kultūros ir 
švietimo komiteto nuomones (A7-0000/2011),

A. kadangi prieiga prie plačiajuosčio ryšio galima naudojant daugybę platformų (varį, laidus, 
pluoštą, fiksuotą ir mobilųjį bevielį ryšį, palydovus ir t. t.), tai pritraukė skirtingų tipų 
naudotojus, kaip, pvz., vartotojus, verslo įmones, vyriausybę, viešąsias ir ne pelno 
siekiančias organizacijas, įskaitant mokyklas, bibliotekas, ligonines ir visuomeninės 
saugos agentūras, kurie naudoja skirtingas plačiajuosčiu ryšiu teikiamas paslaugas (e. 
prekybą, sveikatos priežiūros paslaugas, garso ir vaizdo komunikaciją, pramogas, laivyno 
valdymą, vyriausybės paslaugas, švietimą, profesinį mokymą, ir daug kitų), taip pat galimi 

                                               
1 P7_TA(2010)0133.
2 OL C117E, 2010 5 6, p. 206.
3 OL C 8E, 2010 1 14, p. 60.
4 OL C 146 E, 2008 6 12, p. 87.
5 OL C 287E, 2007 11 29, p. 364.
6 OL C 291E, 2006 11 30, p. 133.
7 OL C 133E, 2006 6 8, p. 140.
8 OL C 104, 1999 14 4, p. 128.
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įrenginių sąveikos taikymai (pažangieji elektros skaitikliai ir elektros energijos tinklai, 
belaidžiai širdies monitoriai, avarinės paslaugos, signalizacijos sistemos, automobilių 
telematavimas, inventoriaus sekimas ir t. t.),

B. kadangi skirtingų platformų, naudotojų ir paslaugų pripažinimas plačiajuosčio ryšio 
ekosistemos dalimi ir aprėpimas padėtų užtikrinti 100 % prieigą prie plačiajuosčio ryšio ir 
turėtų daug naudos visuomenei, o tai savo ruožtu skatintų 100 % plačiajuosčio ryšio 
naudojimą,

C. kadangi rinkos paklausa – tai tikroji varomoji didelės spartos ryšio tobulinimo jėga; 
kadangi konkurencija dėl prieigos prie tvarios infrastruktūros ir paslaugų, priešingai negu 
tikslų nustatymas „iš viršaus į apačią“, pagal paklausą užtikrins kitos kartos ryšio 
prieinamą veiksmingumą, 

D. kadangi itin svarbu mažinti skaitmeninį atotrūkį ir užtikrinti prieigą prie plačiajuosčio 
ryšio visoje ES siekiant suteikti pridėtinę europinę vertę,

E. kadangi viešėji veikėjai gali reikšmingai prisidėti prie naujos kartos prieigos (NKP) 

diegimo „baltosiose“ ir „pilkosiose“ dėmėse, bet valstybės investicijos neturėtų kenkti 

privačioms investicijoms arba iškreipti konkurenciją jau konkurencingose zonose; kadangi 

investuotojams į NKP reikia išlaikyti atitinkamas paskatas, kad jie toliau investuotų į 

plačiajuostį ryšį,

F. kadangi pastaruoju dešimtmečiu privatusis sektorius investavo šimtus milijardų eurų į 
plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą, paslaugas, taikymus ir turinį; kadangi šių investicijų 
skatinimas turėtų išlikti kaip pagrindinė plačiajuosčio ryšio plitimo ES varomoji jėga,

1. Plačiajuostis ryšys visiems

1. pažymi, kad plačiajuosčio ryšio sąvoka nuolat keičiasi, kadangi auga platformų skaičius ir 
klientų bazė ir naudojimo variantai išaugo eksponentiškai; pažymi, kad plačiajuostis ryšys 
– tai daugiau nei tiesiog prieiga prie interneto, jis neapsiriboja tiesiogine žmonių sąveika, 
kadangi labai greitai plinta įrenginių sąveika ir taikymai;

2. mano, kad ES tikslas turėtų būti iki 2013 m. užimti pasaulyje vyraujančią padėtį IRT 
infrastruktūros atžvilgiu, užtikrinti 100 % plačiajuosčio ryšio aprėptį, kuris veiktų 2Mbps 
greičiu kaimo vietovėse ir 24Mbps pagrindiniuose miestuose;

3. laikosi nuomonės, kad jei į prioritetus nebus įtraukta tvirta strategija, kuria būtų 
užtikrintas elektroninis saugumas ir interneto sauga, negalima tikėtis pasiekti 
šimtaprocentinę plačiajuosčio ryšio prieigą ir sudaryti sąlygas, kad jis būtų pradėtas 
naudoti;

4. pabrėžia poreikį pasinaudoti papildomų technologijų privalumais siekiant plačiajuosčio 
ryšio aprėpties kaimo vietovėse be nereikalingos naštos vartotojams ir pramonei;

5. pažymi, kad prieiga prie žemų radijo dažnių juostų, turinčių sklidimo charakteristikas, 
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užtikrinančias transliavimą per labai didelį atstumą, yra gyvybiškai svarbi norint 
palengvinti bevielį plačiajuosčio ryšio kaimo vietovių aprėptį, kuri leistų naudotis visomis 
įmanomomis interneto paslaugomis;

6. teigiamai vertina fiksuotų ir mobiliųjų plačiajuosčių tinklų plitimo skatinimą 
priemonėmis, skirtomis civilinės inžinerijos išlaidoms mažinti, taip pat pabrėžia poreikį 
vystyti naujoviškas paslaugas, kuriomis būtų skatinamas diegimas;

7. pabrėžia, kad norint pasiekti ES 2020 m. plačiajuosčio ryšio tikslų, Skaitmeninėje 
darbotvarkėje reikia ne nacionaliniu, o ES lygmeniu nustatyti rodiklius tarpiniams 2015 ir 
2018 metams;

8. pažymi, kad norint pasiekti 100Mbps tikslo, 2015 m. apie15 % ES namų ūkių turėtų turėti 
interneto abonementus bent tokiu greičiu;

9. rekomenduoja skatinti laiku naudoti skaitmeninį dividendą naujoms mobiliojo 
plačiajuosčio ryšio paslaugoms pasitelkiant suderintą ir techniniu požiūriu neutralų visą 
ES apimantį požiūrį, kuris leidžia pasinaudoti masto ekonomija, išvengti tarpvalstybinių 
trikdžių problemų, tačiau neinterferuoti su esama skaitmeninės televizijos ir raiškiosios 
televizijos (angl. HDTV) priėmimu;

10. ragina valstybes nares glaudžiai bendradarbiaujant su suinteresuotomis šalimis parengti 
nacionalinius plačiajuosčio ryšio planus ir patvirtinti veiksmų planus su konkrečiomis 
priemonėmis, skirtomis ES 2020 strategijos plačiajuosčio ryšio tikslams pasiekti;

2. Plačiajuostis ryšys ekonomikos augimui, inovacijoms ir pasauliniam 
konkurencingumui

11. mano, kad ES tarptautiniam konkurencingumui skatinti reikalingi aukštos spartos tinklai;

12. mano, kad konkurencija tiek infrastruktūroje, kiek ir šia infrastruktūra teikiamų paslaugų –
tai geriausias tvarios konkurencijos, investicijų, naujovių ir diegimo pagrindas; 

13. pabrėžia, kad plačiajuosčio ryšio paslaugos – tai svarbus ES pramonės konkurencingumo 
faktorius, kuris prisideda prie ES ekonomikos augimo ir užimtumo; 

14. mano, kad didelių pajėgumų plačiajuosčio ryšio tinklai ir šviesolaidinės ryšio linijos iki 
galutinio paslaugų gavėjo (FTTH) – tai tikslai, reikalingi kiek vartotojui, tiek ir 
ekonomikos plėtrai;

15. ragina Komisiją ir Europos elektroninių ryšių reguliuotojų instituciją dirbti siekiant iki 
2013 m. parengti bendrą požiūrį, kuriuo ES mastu būtų kuriama bendra verslo ir 
elektroninių ryšių rinka;

16. atsižvelgiant į konkurencingų mobilių rinkų kūrimą pabrėžia, kad svarbu laiku 
konkurencingai paskirstyti bevieliam plačiajuosčiam ryšiui spektro dažnius pagal Radijo 
spektro politikos programą ir ragina valstybes nares iki 2013 m. sudaryti galimybes 
naudoti 800MHz juostą, suderinant jos naudojimą su dabartinėmis paslaugomis;

3. Investicijų ir konkurencijos skatinimas
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17. pabrėžia, kad reikia užtikrinti, jog valstybių narių priemonės, skirtos padaryti plačiajuostį 
ryšį prieinamą visiems, neturėtų iškreipti rinkos arba sudaryti sektoriui nereikalingą naštą; 

18. pažymi, kad plačiajuosčio ryšio skatinimui skirta valstybės paramos sistema ir tikslinis 
Bendrijos fondų panaudojimas galėtų būti pažangus papildomas būdas plačiajuosčio ryšio 
plitimui paspartinti;

19. pripažįsta, kad reikia teisinio tikrumo norint skatinti investicijas ir pašalinti kliūtis 
investicijoms į sparčiuosius ir itin sparčius tinklus; šiuo klausimu pripažįsta 
rekomendaciją dėl naujos kartos prieigos, susijusią su laidine prieiga;

20. pažymi, kad potenciali rizika, susijusi su naujos kartos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 
statyba, labai didelė, o investicijų atsipirkimo laikotarpis ilgas; teigia, kad reguliavimas 
neturėtų atgrasinti investuoti į tokią infrastruktūrą ir turėtų užtikrinti pakankamas 
investavimo paskatas visiems rinkos dalyviams;

21. ragina parengti palankų teisinį pagrindą investicijoms į naujos kartos prieigą ir dideles 
spartos bevielį tinklą, kuri, inter alia, užtikrintų teisinį aiškumą, skatintų investicijas, 
konkurenciją ir neutralumą  techniniu požiūriu, kad rinka galėtų pasirinkti technologijas;

22. ragina valstybes nares užtikrinti nediskriminuojančią prieigą prie inžinerinių darbų ir 
palengvinti prieigą prie kanalų, žymiai sumažinant investicijų slenkstį;

23. pažymi, kad norint padidinti plačiajuosčio ryšio prieinamumą ir naudojimą, ES politika 
turėtų skatinti naudoti efektyvius tinklus, taikomąsias programas ir turinį prieinamomis 
kainomis;

24. pabrėžia, kad jei rinkos dalyviai gali suteikti konkurencingą prieigą prie plačiajuosčio 
ryšio, vyriausybės politika turėtų skatinti privačiojo sektoriaus investicijas ir inovacijas 
šalinant diegimo kliūtis;

25. remia Komisijos darbą su Europos investicijų banku (EIB) siekiant patobulinti sparčiųjų ir 
itin sparčių tinklų finansavimą ir pabrėžia, kad šis finansavimas turi būti skiriamas 
atviriems infrastruktūros projektams remiant paslaugų įvairovę; 

26. pritaria Komisijos pasiūlymui išnagrinėti naujus finansavimo šaltinius ir remia ES 
obligacijų projekto steigimui kartu su EIB;

27. toliau skatina atitinkamą valstybės sektoriaus investavimą, viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystę ir mokestinių lengvatų schemas sparčiųjų ir itin sparčių tinklų platinimui; 
pabrėžia, kad svarbu visais lygmenimis derinti vyriausybės politiką; 

28. ragina Komisiją ir valstybes nares susitarti dėl ES plačiajuosčio ryšio diegimo pakto, 
akcinio kapitalo, struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo ir regioninių fondu bei prireikus 
valstybės ir privačių investicijų panaudojimo, ypač „baltosioms dėmėms“, užtikrinant 
atitinkamą koordinavimą ir nuoseklių rezultatų rodiklių taikymą ES mastu;

29. ragina įsteigti aukšto lygio Europos darbo grupę, sudarytą iš suinteresuotų šalių atstovų, 
kuri parengtų ateities IRT infrastruktūros strategiją;
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4. Nauda vartotojams

30. pažymi Komisijos ketinimą parengti gaires dėl įkainių ir nediskriminavimo – pagrindinių 
ES sistemos principų ir ragina Komisiją remti prieinamas sparčiųjų ir itin sparčių tinklų 
kainas, vartotojų pasirinkimą ir jais teikiamų paslaugų konkurenciją, skatinti veiksmingas 
investicijas ir greitą perėjimą prie tokių tinklų;

31. ragina Komisiją kartu su valstybėmis narėmis parengti vietovių, kuriose šis tinklas 
nepakankamai išvystytas arba jo visai nėra, sąrašą;

32. ragina Komisiją kasmet teikti Parlamentui ataskaitą apie plačiajuosčio ryšio pasiūlą ir ES 
vartotojams realiai prieinamą asortimentą, taip pat apie pažangą įgyvendinant elektroninio 
ryšio sistemą ir naujos kartos prieigos rekomendaciją; 

33. ragina valstybes nares pašalinti plačiajuosčio ryšio diegimo kliūtis, ypač mažas pajamas 
turinčiuose bendruomenėse, įtraukti visus atitinkamus dalyvius, teikti mokymus ir sudaryti 
galimybę viešai naudotis plačiajuosčio ryšio paslaugomis, teikti ekonominę paramą 
plačiajuosčio ryšio paslaugoms įsigyti, taip pat remti technologijas ir turinį, skirtas 
ypatingiems vartotojų poreikiams tenkinti;

34. ragina Komisiją norint pasiekti interaktyvių paslaugų teikimą ir stebėti plačiajuosčio ryšio 
tikslinius rodiklius, nurodyti daugiau kiekybinių prieigos prie plačiajuosčio ryšio 
charakteristikų, įskaitant parsisiuntimo ir išsiuntimo greičius, laukimo trukmę ir greičius, 
su kuriais susiduria naudotojai; teigiamai vertina Komisijos darbą siekiant parengti su 
naudotojų patirtimi susijusių aspektų matavimo metodologiją;

5. E-iniciatyvos: paklausos skatinimas

35. ragina valstybes nares dėti daugiau pastangų siekiant išspręsti e. įgūdžių stokos problemas 
visais švietimo lygmenimis, taip pat visą gyvenimą trunkančio mokymosi srityje;

36. ragina valstybes nares sekti Komisijos pavyzdžiu jos parengtame e. vyriausybės veiksmų 
plane: naudoti e. viešojo pirkimo sistemą, patvirtinti atvirą duomenų strategiją, skatinti 
elektroninę tapatybę;

37. remia iniciatyvas, pvz., e. sveikatą ir visą Europą apimančią sveikatos informacijos 
infrastruktūrą, siekiant teikti į pacientus orientuotas paslaugas ir padėti pacientams 
prisiimti atsakomybę už jų pačių sveikatą; teigia, kad šios paslaugos turėtų būti visur 
prieinamos, įskaitant per mobiliojo ryšio prietaisus;

38. pabrėžia, kad ES svarbu parengti solidžią privatumo sistemą ir teigiamai vertina Duomenų 
šiuo metu vykstantį apsaugos Direktyvos persvarstymą;

39. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


