
 

 

P7_TA(2013)0536 

EERRI vertinimo ataskaita  

2013 m. gruodžio 10 d. Europos Parlamento rezoliucija, kurioje pateikiama nuomonė dėl 

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir Biuro vertinimo 

ataskaitos (2013/2053(INI)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 23 d. Komisijos tarnybų darbo dokumentą dėl 

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir jo biuro vertinimo 

ataskaitos (SWD(2013)0152), 

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 19 d. Komisijos komunikatą „Europos skaitmeninė 

darbotvarkė“ (COM(2010)0245), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnį, 

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

darbotvarkės „2015.eu“1, 

– atsižvelgdamas į elektroninių ryšių sistemą, 

– 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 

įsteigimo2, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 119 straipsnio 1 dalį, 

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 

Biudžeto komiteto nuomonę (A7-0378/2013), 

A. kadangi Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (EERRI) buvo sukurta siekiant 

prisidėti prie techninių ir politinių gairių rengimo baigiant kurti vidaus rinką siekiant 

dviejų tikslų: suteikti reguliavimo institucijoms kuo didesnį nepriklausomumą ir geriau 

suderinti šių institucijų ES reglamentavimo sistemos įgyvendinimą ES mastu; 

B. kadangi vertinimo ataskaitoje pažymimas ir pripažįstamas EERRI ir EERRI biuro 

vertingumas, visų pirma 7 ir 7a straipsniuose nustatytų procedūrų požiūriu, taip pat tinklo 

neutralumo bei tarptautinio tarptinklinio ryšio (angl. roaming) srityse; 

C. kadangi nuo EERRI ir EERRI biuro įsteigimo praėjo nedaug laiko; 

D. kadangi vidaus rinkos kūrimas yra nepertraukiamas procesas, kuriam labiausiai padeda 

atskirų nacionalinių rinkų reguliavimo tobulinimas, ir kadangi tvirčiausias bei tvariausias 

būdas to pasiekti (taip užtikrinant, kad nacionalinėse rinkose sprendimai dėl reguliavimo 
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būtų suvokiami kaip teisėti) – vadovautis šiuo metu EERRI taikomu principu „iš apačios į 

viršų“; 

E. kadangi EERRI veikla gali būti veiksminga tik tuo atveju, jei užtikrintas jų 

nepriklausomumas nuo valstybių narių ir ES institucijų; 

F. kadangi dėl nacionalinių sumetimų gali būti sudėtinga apibrėžti bendrąsias pozicijas, dėl 

to gali būti sunkiau pasiekti susitarimą; 

G. kadangi EERRI atlieka pagrindinį vaidmenį stiprinant nuoseklų ES reguliavimo sistemos 

taikymą visose valstybėse narėse, o tai yra itin svarbu siekiant sėkmingai plėsti 

elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų vidaus rinką; 

H. kadangi pastarojo meto iniciatyvos (visų pirma susijusios su išlaidų peržiūros procesais), 

kurių imtasi nacionaliniu lygmeniu, galėtų sutrikdyti nepriklausomumo principo 

įgyvendinimą; 

I. kadangi nacionalinės reguliavimo institucijos (NRI) yra nevienalytės, nes kartais turi itin 

skirtingus įgaliojimus savo buveinės šalyse, kai kurios vykdo užduotis, susijusias tik su 

rinkos reguliavimu, o kitos – užduotis, susijusias su rinkos reguliavimo, tinklo saugumo ir 

privatumo aspektais, tai pat su domenų registru, spektru bei vartotojų paslaugomis;  

J. kadangi galbūt šiuo metu EERRI biuru nepakankamai naudojamasi; 

K. kadangi kai kurios kitose šalyse įsteigtos Sąjungos agentūros taip pat turi pagalbinį skyrių 

Briuselyje; 

L. kadangi dauguma ekspertų darbo grupės susitikimų vyko Briuselyje arba juos rengė NRI, 

ir kadangi reikėtų rengti daugiau vaizdo konferencijų; 

M. kadangi nauda vartotojams yra vienas iš pagrindinių elektroninių ryšių vidaus rinkos 

tikslų; 

N. kadangi EERRI Europos lygmeniu priimami sprendimai turėtų sukurti ES pridėtinę vertę; 

1. mano, kad vertinimo ataskaita iš esmės yra tinkama ir suderinta; 

2. mano, kad reikia laiko, kad reikalingas bendradarbiavimas, koordinavimas ir neformalūs 

aspektai, susiję su valdymu, padarytų visapusišką poveikį; 

3. mano, kad dar galima tobulinti EERRI ir EERRI biuro veiklą, taip pat pripažįstant, kad 

turimi ištekliai riboti; tačiau pabrėžia, kad Direktyvos 2009/140/EB dėl elektroninių ryšių 

tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos 7 ir 7a straipsnyje numatyta nauja 

procedūra taikoma tinkamai, o tai pateisina dviejų lygių sandarą; 

4. pabrėžia, kad EERRI yra mažiausia ES agentūra, kuriai iš ES biudžeto skiriama tik 

3 768 696 EUR, turinti 16 patvirtintų etatų pagal 2013 m. ES biudžetą, visų pirma 

teikianti administracinę paramą EERRI struktūrai, kuri sudaryta iš nacionalinių 

reguliavimo institucijų; 

5. primena 2008 m. gegužės 29 d. Biudžeto komiteto nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos elektroninių ryšių rinkos institucijos 



 

 

įsteigimo (COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD)), kuria buvo nepritarta 

naujos agentūros įsteigimui; 

6. mano, kad NRI atlieka svarbų vaidmenį reguliavimo sistemoje, nes nacionalinės rinkos 

turi nekintamų skirtumų, susijusių su tinklo topologija, jos taip pat skiriasi pagal vartotojų 

paklausos tendencijas, demografiją ir kt.; pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti struktūrinį 

bendradarbiavimą ES, taigi ir tinkamą bendrosios rinkos veikimą, būtini nepriklausomi 

konkrečių sektorių reguliuotojai, turintys tinkamų išteklių; 

7. mano, kad EERRI atlieka lemiamą vaidmenį reguliavimo sistemoje kaip subjektas, kurio 

užduotis – derinti nacionalinius faktinius ir reguliavimo skirtumus siekiant baigti kurti 

elektroninių ryšių vidaus rinką; 

8. rekomenduoja geriau apibrėžti EERRI vaidmenį, ypač jos santykį su NRI, ir jį stiprinti 

praplėtus jos kompetencijų sritį siekiant palengvinti bendrųjų pozicijų nustatymą, kad 

būtų galima sutvirtinti į vidaus rinką orientuotą požiūrį, taip pat įvertinant dabartinio  

bendradarbiavimo su NRI ir Komisija, vykdomo  pagal 7 ir 7a straipsnio procedūras, 

veiksmingumą; 

9. mano, jog, geriau suderinus užduotis, NRI atliekamas valstybėse narėse, suteikiant joms 

kompetenciją visais aspektais, tiesiogiai susijusiais su elektroninių ryšių vidaus rinka, 

galima būtų prisidėti prie geresnio EERRI veikimo ir užtikrinti rinkos veikėjams daugiau 

nuspėjamumo; 

10. ragina valstybes nares ir Komisiją užtikrinti, kad NRI nepriklausomumas nacionaliniu ir 

Europos lygmeniu būtų stiprinamas, o ne silpninamas, nes tai yra vienintelis būdas 

užtikrinti visapusišką EERRI nepriklausomumą; 

11. mano, kad EERRI ir EERRI biuro funkcijos bei struktūra turėtų būti keičiamos, 

atsižvelgiant į elektroninių ryšių vidaus rinkos kūrimo užbaigimo lygį; 

12. ragina Komisiją būsimais pasiūlymais, susijusiais su EERRI veikimo sritimi ir misija, 

užtikrinti EERRI nepriklausomumą nuo ES institucijų; 

13. laikosi nuomonės, kad EERRI turi vykdyti veiklą, naudingą ES piliečiams, todėl turėtų 

būti stiprinami atskaitomybės Europos Parlamentui mechanizmai, nes jis yra vienintelė 

ES institucija, kurios nariai renkami tiesiogiai, kad jie galėtų atstovauti ES piliečių 

interesams; 

14. rekomenduoja, kad EERRI stiprintų savo vidaus atskaitomybę, metinėje darbo 

programoje aiškiai nurodydama savo tikslus, taip pat metinėje ataskaitoje nurodytų savo 

laimėjimus bei pažangą, remdamasi šiais tikslais;  

15. mano, kad yra itin svarbu siekiant EERRI veiklos suderinamumo ir nuoseklumo aiškiau 

nustatyti jos veikimo prioritetus ir, kuriant metinę darbo programą, skatinti bendravimą su 

visomis suinteresuotomis šalimis; 

16. mano, jog EERRI turėtų turėti daugiau galimybių priimti strateginius sprendimus, o tai, 

be kitų dalykų, reiškia, kad EERRI turėtų atlikti savo analizę ir tyrimus, padėsiančius 

priimti tokius sprendimus, kad sprendimų priėmimo procesas būtų labiau pagrįstas 

principu „iš viršaus į apačią“ ir nepriklausomas; 



 

 

17. pabrėžia, kad reikėtų susisteminti konsultacinį EERRI vaidmenį pasiūlymų dėl teisės aktų 

parengiamuoju etapu, susijusį su elektroninių ryšių sektoriumi; 

18. mano, kad reikėtų patikslinti ir patobulinti EERRI išorės ryšius, siekiant paskatinti 

suinteresuotųjų subjektų įtraukimą visais politikos formavimo lygmenimis; 

19. rekomenduoja oficialiai įtvirtinti Briuselyje veikiančios Nepriklausomų reguliavimo 

institucijų grupės (pranc. GRI) vaidmenį užtikrinant, kad šios grupės užduotys 

nesidubliuotų su EERRI biuro užduotimis; 

20. rekomenduoja dažniau atlikti darbus nuotoliniu būdu, rengiant vaizdo konferencijas ir 

naudojant kitas technines elektroninių ryšių nuotolinio darbo priemones siekiant 

sumažinti išlaidas ir išmetamą anglies dioksido kiekį; 

21. rekomenduoja Komisijai ir valstybėms narėms užtikrinti tinkamą EERRI ir NRI 

finansavimą; 

22. mano, kad EERRI biuro būstinės vieta nėra kliūtis atliekant ES institucijų kasdienio darbo 

elektroninių ryšių klausimu stebėseną, tai itin svarbu EERRI ir tai nekliudo veiksmingai 

naudotis EERRI biuru su sąlyga, kad aktyviau naudojamos elektroninių ryšių 

technologijos; 

23. mano, kad EERRI biuro paskirtis turėtų būti persvarstyta, sustiprinta ir tiksliau apibrėžta, 

ypač atsižvelgiant į būsimus EERRI audito rezultatus šiuo klausimu; 

24. rekomenduoja atlikti būtinus pakeitimus ir apsvarstyti būtinus išteklius, kad EERRI biurui 

būtų sudarytos sąlygos veiksmingiau ir naudingiau remti EERRI atliekamą reikšmingą 

darbą, užuot teikus vien administracinę pagalbą; 

25. mano, kad visi svarstymai dėl EERRI biuro būstinės vietos turėtų vykti siekiant stiprinti 

jo nepriklausomumą nuo ES institucijų bei valstybių narių ir turėtų būti tinkamai 

atsižvelgiama į geografiniu požiūriu sąžiningo ES institucijų ir agentūrų būstinių 

paskirstymo principo; 

26. mano, jog reikalingas didesnis konsolidavimas, siekiant užtikrinti, kad veiklos vykdytojai 

galėtų visapusiškiau pasinaudoti masto ekonomija, taip pat mano, kad EERRI šiame 

procese turėtų atlikti svarbų vaidmenį; 

27. mano, kad siekiant geresnės vidaus rinkos, kuri lemtų didesnę konkurenciją ir geresnes 

paslaugas vartotojams, reikia aiškios ir pastovios teisinės sistemos; 

28. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 

 

 

 


