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ŽODYNĖLIS IR SANTRUMPOS 

AGRI GD Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD 
CNECT GD Ryšių tinklų, turinio ir technologijų GD 
COMP GD Konkurencijos GD  
ECFIN GD Ekonomikos ir finansų reikalų GD 
EITP Europos infrastruktūros tinklų priemonė  
ERPF Europos regioninės plėtros fondas  
ES Europos Sąjunga 
ESI fondai Europos struktūriniai ir investicijų fondai 

ESIF Europos strateginių investicijų fondas 

Ex ante sąlygos 

Sąlygos, pagrįstos iš anksto apibrėžtais kriterijais, kurios laikomos 
būtinomis, kad Europos Sąjungos parama būtų naudojama 
veiksmingai ir efektyviai. Rengdamos 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpio Europos regioninės plėtros fondo 
(ERPF), Sanglaudos fondo (SF) ir Europos socialinio fondo (ESF) 
veiksmų programas, valstybės narės turi įvertinti, ar šios sąlygos 
įvykdytos. Jei jos neįvykdytos, turi būti parengti veiksmų planai, 
kuriais būtų užtikrinta, kad jos būtų įvykdytos iki 2016 m. 
gruodžio 31 d. 

Gbps Duomenų perdavimo vienetas, lygus 1 000 000 000 bitų per 
sekundę. 

GD  Generalinis direktoratas 

Įsitvirtinę operatoriai 

Įmonė, veikusi kaip monopolija, kuri šiandien paslaugas teikia 
konkurencijos sąlygomis. Daug įsitvirtinusių operatorių išlaikė 
savo ankstesnį monopolisto statusą (pavyzdžiui, tinklus ir 
klientus). 

Kbps Duomenų perdavimo vienetas, lygus 1 000 bitų per sekundę. 
Komunikato 
„Gigabitinė 
visuomenė 2025“ 
tikslai 

2016 m. rugsėjo mėn. Komisija savo komunikate, kuris paprastai 
vadinamas „Gigabitine visuomene 2025“, iškėlė tris strateginius 
tikslus iki 2025 m., kurie papildo „Skaitmeninėje darbotvarkėje 
2020“ nustatytus strateginius tikslus. 

Mbps Duomenų perdavimo vienetas, lygus 1 000 000 bitų per sekundę. 

Naudojimas 

Šioje ataskaitoje naudojimas yra Europos Komisijos pasirinktas 
rodiklis. Jis apibrėžiamas kaip namų ūkių, kurie yra plačiajuosčio 
ryšio abonentai, procentinė dalis, palyginti su bendru namų ūkių 
skaičiumi. 

NPRDP Nacionalinis plačiajuosčio ryšio diegimo planas 

Pagrindinis tinklas Pagrindinė didelės spartos aparatinė įranga ir perdavimo linijos 
telekomunikacijų tinkle (pavyzdžiui, internete).  

REGIO GD Regioninės ir miestų politikos GD 
Strategijos „Europa 
2020“ plačiajuosčio 
ryšio tikslai 

Su plačiajuosčiu ryšiu susiję tikslai, nustatyti „Europos 
skaitmeninėje darbotvarkėje“ – vienoje iš septynių 2010 m. 
Komisijos priimtos strategijos „Europa 2020“ pavyzdinių 
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iniciatyvų. Šie tikslai yra i) iki 2013 m. visiems europiečiams 
sudaryti sąlygas naudotis baziniu plačiajuosčiu ryšiu (nuo 
144 Kbps iki 30 Mbps), ii) iki 2020 m. visiems europiečiams 
užtikrinti spartaus plačiajuosčio ryšio aprėptį (> 30 Mbps) ir iii) iki 
2020 m. užtikrinti, kad 50 % arba daugiau Europos namų ūkių 
būtų naudojamas itin spartus plačiajuostis ryšys (> 100 Mbps). 

VP Veiksmų programa 
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SANTRAUKA 

Apie plačiajuostį ryšį 

I. Plačiajuostis ryšys yra įprastas terminas, reiškiantis didesnę interneto spartą ir kitas 

technines charakteristikas, leidžiančias pasiekti ar sukurti naują turinį, prietaikas ir 

paslaugas. Išaugusi skaitmeninių duomenų svarba reiškia, kad geras interneto ryšys yra 

svarbus ne tik Europos įmonėms, kad išliktų konkurencingos pasaulio ekonomikoje, bet 

ir platesniu mastu skatinant socialinę įtrauktį. 

II. Priimdama strategiją „Europa 2020“, ES 2010 m. nustatė tris plačiajuosčio ryšio tikslus: 

iki 2013 m. visiems europiečiams sudaryti sąlygas naudotis baziniu plačiajuosčiu ryšiu (iki 

30 megabitų per sekundę (Mbps)), iki 2020 m. visiems europiečiams užtikrinti spartų 

plačiajuostį ryšį (daugiau nei 30 Mbps) ir iki 2020 m. užtikrinti, kad 50 % arba daugiau 

Europos namų ūkių būtų naudojamas itin spartus plačiajuostis ryšys (daugiau nei 

100 Mbps). Šiems tikslams įgyvendinti ES 2014–2020 m. laikotarpiu įgyvendino įvairias 

politikos ir reglamentavimo priemones ir iš įvairių finansavimo šaltinių ir įvairiomis 

formomis valstybėms narėms skyrė maždaug 15 milijardų eurų, įskaitant 5,6 milijardų 

eurų vertės Europos investicijų banko (EIB) paskolas.  

Kaip atlikome šį auditą 

III. Nagrinėjome, ar Europos Komisija ir valstybės narės veiksmingai įgyvendina strategijos 

„Europa 2020“ plačiajuosčio ryšio tikslus.  

IV. Auditas apėmė 2007–2013 ir 2014–2020 m. programavimo laikotarpius ir visus ES 

finansavimo šaltinius, įskaitant EIB skirtą paramą. Mūsų audito darbas apėmė visas 

Komisijos tarnybas, kurioms tenka svarbus vaidmuo plačiajuosčio ryšio srityje, ir EIB. 

Siekdami geriau įsigilinti į nacionalines problemas, daugiausia dėmesio skyrėme 

penkioms valstybėms narėms: Airijai, Vokietijai, Vengrijai, Lenkijai ir Italijai. Be to, 

aplankėme kitus įvairius suinteresuotuosius subjektus (pavyzdžiui, nacionalines 

reguliavimo institucijas, verslo ir telekomunikacijų asociacijas, vartotojų asociacijas ir 

profesines sąjungas). 
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Mūsų nustatyti faktai 

V. Nustatėme, kad plačiajuosčio ryšio aprėptis ES apskritai gerėja, tačiau pavyks pasiekti ne 

visus strategijos „Europa 2020“ tikslus. Kaimo vietovėse, kuriose privatusis sektorius yra 

mažiau suinteresuotas investuoti į plačiajuosčio ryšio teikimą, aprėptis ir toliau yra 

mažesnė nei miestuose, o itin spartaus plačiajuosčio ryšio naudojimas gerokai atsilieka 

nuo tikslo. 

VI. Dėl trijų tikslų, nors beveik visose valstybėse narėse iki 2013 m. buvo pasiektas bazinio 

plačiajuosčio ryšio aprėpties tikslas, tikėtina, kad spartaus plačiajuosčio ryšio tikslo 

nepavyks pasiekti iki 2020 m. Kaimo vietovės išlieka problemiškos daugumoje valstybių 

narių: 2017 metų viduryje 14-oje iš jų aprėptis kaimo vietovėse buvo mažesnė nei 50 %. 

Dėl trečio tikslo, t. y. itin spartaus plačiajuosčio ryšio naudojimo, iki 2017 metų vidurio 

tik 15 % namų ūkių buvo užsisakę tokios spartos interneto ryšį, o 2020 m. tikslas yra 

50 %. Nepaisant šių problemų, trijose iš penkių tirtų valstybių narių, jeigu jų planai bus 

įgyvendinti kaip numatyta, iki 2025 m. gali būti pasiekti Komisijos tikslai, vienas iš kurių 

yra užtikrinti visų namų ūkių prieigą prie itin spartaus plačiajuosčio ryšio, kurio spartą 

būtų galima padidinti iki 1 Gbps. Valstybės narės teigiamai vertino Komisijos paramą, 

tačiau stebėjimas nėra koordinuojamas tarp generalinių direktoratų. 

VII. Visos valstybės narės yra parengusios plačiajuosčio ryšio strategijas, tačiau mūsų 

tikrintos strategijos turėjo trūkumų. Kai kurios valstybės narės vėlavo užbaigti 

strategijas, o jų tikslai ne visada atitiko strategijos „Europa 2020“ tikslus. Ne visose 

valstybėse narėse išspręstos problemos, susijusios su tradicine interneto infrastruktūra 

(jų telefono ryšio infrastruktūra), o tai gali turėti įtakos tinkamai spartai vidutinės 

trukmės ir ilguoju laikotarpiu. 

VIII. Įvairūs veiksniai ribojo valstybių narių pažangą siekiant plačiajuosčio ryšio tikslų. Trijose 

iš mūsų tikrintų valstybių narių nebuvo tinkamai sprendžiamas kaimo ir priemiesčio 

vietovių finansavimo klausimas, o vienas didelės apimties EIB projektas, finansuojamas 

per Europos strateginių investicijų fondą, nebuvo skirtas toms vietovėms, kuriose 

labiausiai reikalinga viešojo sektoriaus parama. Nustatėme, kad dviejose valstybėse 

narėse kilo problemų dėl teisinės ir konkurencinės aplinkos. Be to, vienoje valstybėje 

narėje nustatytas nepakankamas koordinavimas programavimo laikotarpiais. 
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Mūsų rekomendacijos 

IX. Pateikiame trijų sričių rekomendacijas – dėl strateginio planavimo, reglamentavimo 

aplinkos ir konkurencijos skatinimo skiriant finansavimą. Šios rekomendacijos yra: 

• Valstybės narės turėtų parengti naujus planus, skirtus laikotarpiui po 2020 m. 

• Komisija turėtų išaiškinti, kaip taikyti Valstybės pagalbos gaires, nes kai kurios 

valstybės narės jas aiškina taip, kad jų investicijos į plačiajuostį ryšį gali būti 

ribojamos. Be to, Komisija turėtų remti valstybių narių pastangas skatinti stipresnę 

konkurenciją plačiajuosčio ryšio paslaugų srityje, numatydama paskatas įrengti 

atitinkamus tinklus, o prireikus mažesnius projektus sujungdama į kritinio dydžio 

projektus. 

• EIB paramą turėtų skirti per ESIF ir Europos infrastruktūros tinklų plačiajuosčio ryšio 

fondą, didžiausią dėmesį skirdamas mažiems ir vidutinio dydžio projektams 

vietovėse, kuriose labiausiai reikalinga viešojo sektoriaus parama, kad būtų 

įgyvendinamas rizikingesnių projektų rėmimo tikslas. 
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ĮVADAS 

Plačiajuostis ryšys ir jo svarba 

1. Internetu siunčiamiems skaitmeniniams duomenims tenka vis svarbesnis vaidmuo 

piliečių, valdžios ir įmonių gyvenime. Norint, kad Europa išliktų konkurencinga pasaulio 

ekonomikoje, būtina tinkama interneto sparta ir prieiga, kurias užtikrina plačiajuostis ryšys. 

Pavyzdžiui: 

• dėl plačiajuosčio ryšio padidėjimo 10 % šalyje per metus 1 % galėtų padidėti vienam 

gyventojui tenkantis BVP1; 

• dėl plačiajuosčio ryšio padidėjimo 10 % darbo našumas per artimiausius penkerius 

metus galėtų padidėti 1,5 %2; ir 

• investicijos į plačiajuostį ryšį taip pat padėtų užtikrinti kokybišką ugdymą, skatinti 

socialinę įtrauktį ir naudą kaimo ir atokiems regionams.  

Kai kurie suinteresuotieji subjektai3 mano, kad plačiajuostis ryšys yra toks svarbus, kad jis 

turėtų būti vertinamas kaip esminė paslauga kartu su tokiomis komunalinėmis paslaugomis 

kaip keliai, vanduo, elektros energija ir dujos.  

2. Kalbant apie interneto prieigą, sąvoka „plačiajuostis ryšys“ neturi ypatingos techninės 

prasmės, tačiau vartojama kalbant apie bet kurią sparčios interneto prieigos infrastruktūrą, 

kuri visada veikia ir yra spartesnė nei tradicinė prieiga komutuojama telefono linija. Komisija 

yra nustačiusi tris atsisiuntimo greičio kategorijas: 

• „bazinio plačiajuosčio ryšio“ – nuo 144 Kbps iki 30 Mbps; 

                                                      

1 L. Holt, M. Jamison, „Broadband and contributions to economic growth: lessons from the US 
experience“, „Telecommunications Policy“, 33 t., 575–581 p.; Pasaulio pramonės lyderių 
forumas, plačiajuosčio ryšio paskatintos inovacijos, ITU, 2011. 

2 Žr. patikslintą „Europos skaitmeninės darbotvarkės“ versiją (2012 m.). 

3 Pavyzdžiui, „Intelligent Community Forum Canada“ ir „BDO Canada“. 
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• „spartaus plačiajuosčio ryšio“ – nuo 30 iki 100 Mbps ir 

• „itin spartaus plačiajuosčio ryšio“ – daugiau nei 100 Mbps. 

3. Plačiajuosčio ryšio prieigos tinklą paprastai sudaro trys dalys: pagrindinis tinklas, 

„vidurinė mylia“ ir „paskutinės mylios“ sujungimas su galutiniais naudotojais (žr. 1 

paveikslą)4. 

1 paveikslas. Plačiajuosčio ryšio tinklo segmentai  

 
�Šaltinis: Europos Audito Rūmai. 

4. Vertinant interneto spartą svarbu skirti atsisiuntimo ir išsiuntimo greitį. Atsisiuntimo 

greitis rodo, kaip duomenys gaunami iš nuotolinės sistemos, pavyzdžiui, naršant internete 

arba transliuojant vaizdą, o išsiuntimo greitis – kaip duomenys siunčiami į nuotolinę sistemą, 

pavyzdžiui, kai vyksta vaizdo konferencijos. Norint teikti tam tikras paslaugas (pavyzdžiui, 

videokonferencijų, debesijos kompiuterijos, automatizuoto vairavimo ir e. sveikatos), vis 

svarbesnės tampa kitos techninės charakteristikos. Naudojamos infrastruktūros rūšis 

nulemia viršutinę ryšio greičio ribą. Plačiajuosčio ryšio paslaugos gali būti teikiamos penkių 

rūšių infrastruktūra: šviesolaidinės linijos, bendraašiai kabeliai, varinės telefono ryšio linijos, 

antžeminės belaidės (antenų įrenginiai / bokštai) ir palydovinės linijos (žr. 1 lentelę). Dėl 

                                                      

4 Europos Komisija, „Investavimo į spartųjį plačiajuostį ryšį vadovas“, 2014 m. 
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spartaus technologijų vystymosi atsiranda naujų technologijų, kurios taip pat užtikrina 

spartaus plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimą (žr. 1 langelį). 

1 lentelė. Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros rūšys ir dabartinės komercinės technologijos1 

Laidinis arba 
belaidis ryšys 

Infrastruktūra Orientacinis 
atsisiuntimo greitis  

Orientacinis 
išsiuntimo greitis 

Laidinis ryšys Skaidulinė  iki 2,5 Gbps iki 1,2 Gbps 

Bendraašių kabelių nuo 300 Mbps iki 
2 Gbps 

iki 50 Mbps 

Varinių telefono ryšio 
linijų 

nuo 5 Mbps iki 
100 Mbps 

iki 10 Mbps 

Belaidis ryšys Antžeminė belaidė 60 Mbps iki 10 Mbps 

Palydovinė iki 20 Mbps iki 8 Mbps 

1 Realus greitis, kuris bus suteikiamas vartotojams, priklausys nuo ryšio tiekėjų ir nuo techninių 

atnaujinimų. 

�Šaltinis: EAR analizė, remiantis „Acreo Swedish ICT“. 

1 langelis. Technologiniai pokyčiai  

 - Mišrūs interneto sprendimai. Naudojant specialų tinklų sietuvą (modemo rūšį), varinių telefono 

ryšio linijų tinklas derinamas su 4G judriojo ryšio tinklu siekiant padidinti spartą klientams. Šis 

sprendimas jau įdiegtas Belgijoje ir Nyderlanduose – vietovėse, kuriose ryšio sparta buvo 

nepakankama, pasiekiama 30 Mbps sparta. 

 - Palydovinio ryšio sektorius. Šiuo metu teikiamas naujos kartos palydovinis plačiajuostis ryšys. Dvi 

naujausios inovacijos yra didelio našumo palydovai ir negeostacionariosios orbitos palydovai. 

Ateityje, naudojant šiuos palydovus, kaimo arba nutolusiose vietovėse iki 30 Mbps ryšiu galės 

naudotis daugiau klientų. 

 - 5G. 5-osios kartos judriojo ryšio tinklai yra būsimi belaidžių telekomunikacijų standartai. Kuriant 5G 

siekiama didesnio pajėgumo nei dabartinė 4G technologija, užtikrinant didesnį judriojo plačiajuosčio 

ryšio naudotojų tankį ir palaikant tiesioginį įrenginių (angl. device-to-device), patikimesnį ir masinį 

įrenginių ryšį. 5G sudaro trys elementai: 1) geresnis judrusis plačiajuostis ryšys, 2) masinis daiktų 

internetas ir 3) ypatingos svarbos tarnybos (pavyzdžiui, autonominiai automobiliai). Diegiant 5G 
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būtina šviesolaidžiu pagrįsta viduriniosios mylios infrastruktūra, kuri leidžia papildyti arti galutinio 

naudotojo esančius greitus plačiajuosčio ryšio tinklus, užuot juos keitus. 

5. Kiekviena šių technologijų turi būdingas savybes, taip pat susijusias išlaidas ir naudą; 

esamos varinės telefono ryšio linijos yra pigiausia technologija, tinkama mažesniam greičiui, 

o skaidulinės ryšio linijos užtikrina didžiausią greitį už didesnę kainą. Būsimoms prietaikoms, 

susijusioms su daiktų internetu (žr. 2 langelį), šie tinklai turės tapti spartesni ir patikimesni5. 

Apskritai plėtoti didelę spartą užtikrinančią technologiją yra brangiau nei mažesnę spartą 

užtikrinančią technologiją, nors priežiūros sąnaudos yra mažesnės. Be to, palaipsniui 

atsisakant senųjų tinklų yra tikimybė, kad taip pat mažės operatorių valdymo sąnaudos. 

2 langelis. Daiktų internetas 

Daiktų internetas. Tai fizinių įrenginių, gebančių perduoti duomenis be žmonių tarpusavio arba 

žmogaus ir kompiuterio sąveikos, tinklas. Keletas pavyzdžių: išmanieji namai (pavyzdžiui, 

reguliuojamasis termostatas, apšvietimas, muzika), išmanieji miestai (pavyzdžiui, reguliuojamasis 

gatvių apšvietimas, šviesoforai, stovėjimo vietos), autonominiai automobiliai, išmanusis 

ūkininkavimas (duomenų apie dirvožemio drėgmę arba pesticidų naudojimą ir pažangaus vaizdų 

gavimo derinimas). 

ES plačiajuosčio ryšio politikos nuostatos 

6. Strategija „Europa 2020“, kuri buvo pristatyta 2010 m., yra ES ilgalaikė pažangaus, 

tvaraus ir integracinio augimo strategija6. Joje numatytos septynios pavyzdinės iniciatyvos. 

Vienoje jų – „Europos skaitmeninėje darbotvarkėje“7 – nustatyti spartaus ir itin spartaus 

interneto tikslai, kad būtų kuo geriau išnaudotos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) ES 

gyventojams ir įmonėms teikiamos socialinės ir ekonominės galimybės, visų pirma 

                                                      

5 „Plačiajuosčio ryšio padėtis“ (The State of Broadband), Tvariosios plėtros plačiajuosčio ryšio 
komisija, ITU ir UNESCO, 2017 M. rugsėjo mėn. 

6 COM(2010) 2020, „Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija „Europa 2020“. 

7 COM(2010) 245. 
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internetas. 2012 m. atnaujintoje „Skaitmeninėje darbotvarkėje“8 nustatyti trys plačiajuosčio 

ryšio tikslai: 

- iki 2013 m. visiems europiečiams sudaryti sąlygas naudotis baziniu plačiajuosčiu ryšiu; 

- iki 2020 m. visiems europiečiams užtikrinti spartaus plačiajuosčio ryšio aprėptį (> 

30 Mbps) ir  

- iki 2020 m. užtikrinti, kad 50 % arba daugiau Europos namų ūkių būtų naudojamas itin 

spartus plačiajuostis ryšys (> 100 Mbps).  

Pirmieji du tikslai susiję su tam tikros spartos užtikrinimu, o trečiasis – su naudotojų 

paklausa. Šie tikslai tapo viešosios politikos orientyru visoje ES ir formuoja viešų ir privačių 

investicijų kryptį. Atitinkamas JAV tikslas nurodytas 3 langelyje. 

3 langelis. Plačiajuosčio ryšio tikslai JAV  

JAV nacionalinis plačiajuosčio ryšio diegimo planas „Sujunkime Ameriką“ (Connecting America) buvo 

priimtas 2010 m. kovo mėn. Jame rekomenduojama nustatyti šešis tikslus, kurių būtų siekiama iki 

2020 m., ir stebėti pažangą. Pirmasis tikslas – „ne mažiau kaip 100 milijonų JAV namų ūkių turėtų būti 

užtikrinta įperkama ne mažiau kaip 100 megabitų per sekundę faktinio atsisiuntimo greičio ir 50 

megabitų per sekundę išsiuntimo greičio prieiga“. Taigi tikslai neapėmė 100 % gyventojų, o tiksliniai 

rodikliai įvardijo faktinį išsiuntimo ir atsisiuntimo greitį.  

7. 2010 m. Komisija taip pat nustatė bendrą ES ir valstybių narių veiksmų sistemą, pagal 

kurią siekiama šių tikslų. Tarp reikalavimų valstybėms narėms buvo numatyta: i) iki 2012 m. 

parengti ir pasiruošti įgyvendinti nacionalinius plačiajuosčio ryšio diegimo planus; ii) imtis 

priemonių, įskaitant teisės aktų nuostatas, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos 

investuoti į plačiajuostį ryšį ir iii) išnaudoti struktūrinių ir kaimo plėtros fondų lėšas.  

                                                      

8 COM(2012) 784. Kadangi tai yra Komisijos komunikatas, jis nėra įpareigojantis ES teisės aktas ir 
nėra privalomas. 
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8. 2016 m. rugsėjo mėn. Komisija komunikate, kuris paprastai vadinamas „Gigabitine 

visuomene 2025“9, iškėlė tris strateginius tikslus iki 2025 m., kurie papildo „Skaitmeninėje 

darbotvarkėje 2020“ nustatytus strateginius tikslus:  

- ne mažesnis kaip gigabitinis junglumas10 visiems pagrindiniams socialinės ir ekonominės 

pažangos varikliams (tokiems kaip mokyklos, didieji transporto mazgai ir pagrindiniai 

viešųjų paslaugų teikėjai); 

- visų miestų teritorijose ir visose didžiosiose sausumos transporto magistralėse užtikrinti 

nenutrūkstamą 5G ryšio aprėptį ir  

- užtikrinti, kad visuose Europos kaimų ir miestų namų ūkiuose būtų prieinamas interneto 

ryšys, kurio duomenų atsisiuntimo greitis ne mažesnis kaip 100 Mbps ir gali būti 

padidintas iki gigabitinio.  

ES finansinė parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai 

9. 2013 m. Europos Komisija įvertino, kad, norint pasiekti 2020 m. plačiajuosčio ryšio 

tikslus, prireiks iki 250 milijardų eurų11. Tačiau panaudojant esamą infrastruktūrą ir 

veiksmingai įgyvendinant Sąnaudų mažinimo direktyvą12, šias sąnaudas būtų galima 

sumažinti13.  

10. Telekomunikacijų sektorius yra didžiausias privatus investuotojas į plačiajuosčio ryšio 

infrastruktūrą. Kai kurie rinkos segmentai, pavyzdžiui, kaimo vietovės, nėra patrauklūs 

                                                      

9 COM(2016) 587. 

10 Gigabitas per sekundę yra 1 000 Mbps, t. y. gerokai didesnė sparta nei strategijos „Europa 2020“ 
tikslai. 

11 Europos Komisija, „Pralaidumo socialinis-ekonominis poveikis“ (The socio-economic impact of 
bandwith), 2013 m., p. 207. 

12 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/61/ES dėl priemonių 
sparčiojo elektroninių ryšių tinklų diegimo sąnaudoms mažinti (OL L 155, 2014 5 23, p. 1). 

13 „Fibre to the Home Council Europe“, naujienų pranešimas „Skaidulinės gigabitinės visuomenės 
sąnaudos didelės, bet pasiekiamos“ (Costs for fibre based Gigabit Society significant but 
achievable), FTTH konferencija, Marselis, 2017 2 16. 
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privatiems investuotojams. Siekiant, kas šiose vietovėse būtų užtikrintas priimtinas 

plačiajuostis ryšys, reikalingas viešojo sektoriaus finansavimas – nacionaliniu, regioniniu ar 

savivaldos lygmeniu. ES yra papildomo viešojo finansavimo šaltinis, prisidedantis prie kitų 

šaltinių (nacionalinių, regioninių ar vietos) vietovėse, kurioms būdingas rinkos 

nepakankamumas. Kai kuriose valstybėse narėse jis gali sudaryti pagrindinį viešo 

finansavimo šaltinį. 

11. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu valstybėms narėms skirta beveik 15 milijardų 

eurų, įskaitant 5,6 milijardus EIB paskolų, ES paramos investicijoms į plačiajuostį ryšį, o tai 

yra gerokai daugiau nei 3 milijardai eurų, skirti 2007–2013 m. Tai sudaro apie 6 % visų 

reikalingų investicijų. Yra penki pagrindiniai finansavimo šaltiniai (žr. 2 lentelę). 

2 lentelė. 2007–2013 ir 2014–2020 m. programavimo laikotarpių finansavimo šaltinių 

pasiskirstymo apibendrinimas 

Finansavimo šaltinis Paramos 
rūšis 

Suma programavimo 
laikotarpiu 

(milijonai eurų) 

  2014–
2020 m.  

2007–
2013 m. 

Europos struktūriniai ir investicijų fondai (ESI fondai): 
 Europos regioninės plėtros fondas (ERPF),  

 
Dotacijos 

 
6 019 

 
2 456 

 Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) 

Dotacijos 921  
 

282 

Europos strateginių investicijų fondas (ESIF)1 Paskolos 2 032  – 

Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) 
Skolos priemonė EITP 

Iniciatyva WIFI4EU 

 
Paskolos 

Dotacijos 

 
16 

120  

 

Europos infrastruktūros tinklų plačiajuosčio ryšio 
fondas (CEBF), įskaitant 

Komisijos dalį 
EIB ir ESIF dalį 

Nuosavas 
kapitalas 

240 
100 
140 

– 

Europos investicijų bankas (EIB)  Paskolos 5 600   

Skiriama bendra suma  14 948 2 738 

1 ESIF sumos, skirtos iki 2017 m. birželio pabaigos. 

�Šaltinis: Audito Rūmų analizė, pagrįsta Komisijos ir EIB duomenimis. 
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12. Komisija kartu su valstybėmis narėmis valdo struktūrinius fondus (ERPF, EŽŪFKP). Ji taip 

pat suteikia garantiją, kad paremtų EIB finansuojamus projektus. EIB atsako už savo paskolų, 

Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) valdymą. Europos infrastruktūros tinklų 

priemonę (EITP) valdo Komisija ir yra planuojama, kad dalis turimų plačiajuosčiam ryšiui 

skirtų EITP lėšų bus investuota į Europos plačiajuosčio ryšio tinklų fondą (EPRTF). EPRTF 

valdys nepriklausomas fondo valdytojas, kuris bus įgaliotas veikti pagal EIB, Komisijos ir kitų 

finansavimo partnerių sutartas sąlygas.  

AUDITO APIMTIS IR METODAS 

13. Atliekant auditą buvo vertinamas Europos Komisijos, valstybių narių ir EIB veiksmų 

įgyvendinant strategijos „Europa 2020“ plačiajuosčio ryšio tikslus veiksmingumas. Tai ypač 

svarbu, nes artėja 2020 m. terminas, o Komisija yra pateikusi naujus 2025 m. tikslus. Šiuo 

tikslu tikrinome, ar: 

- valstybės narės pasieks strategijos „Europa 2020“ plačiajuosčio ryšio tikslus ir ar 

Komisija stebėjo šiuos laimėjimus;  

- ar valstybės narės parengė tinkamas strategijas šiems tikslams pasiekti ir 

- ar valstybės narės veiksmingai įgyvendino savo strategijas, įskaitant pasirinktas 

priemones ir finansavimo šaltinius (tarp jų ir EIB) bei sukurtą reglamentavimo, 

konkurencinę ir technologinę aplinką.  

Be to, nagrinėjome Komisijos paramą, susijusią su šiomis dvejomis temomis. 

14. Atliekant šį auditą buvo tikrinami visi 2 lentelėje išvardyti finansavimo šaltiniai: ERPF, 

EŽŪFKP, EITP, ESIF, EIB paskolos ir CEBF. Daugiausia dėmesio buvo skiriama penkioms 

valstybėms narėms: Airijai, Vokietijai, Vengrijai, Lenkijai ir Italijai. Šiose valstybėse narėse 

gyvena apie 40 % ES gyventojų ir jas pasirinkome siekdami užtikrinti pagrįstą geografinio 

pasiskirstymo ir plačiajuosčio ryšio aprėpties aspektų, pavyzdžiui, kaimiškumo ir abonentinių 

mokesčių, pusiausvyrą. Auditas apėmė 2007–2013 ir 2014–2020 m. programavimo 

laikotarpius. 
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15. ES lygmeniu auditas apėmė visus Komisijos generalinius direktoratus, kuriems tenka 

svarbus vaidmuo plačiajuosčio ryšio srityje14, taip pat EIB, kuris administruoja ESIF ir CEBF. 

Audito grupė aplankė įvairius suinteresuotuosius subjektus ir NVO Briuselyje ir valstybėse 

narėse: telekomunikacijų asociacijas, vartotojų asociacijas ir įmonių asociacijas. Valstybėse 

narėse buvo apsilankyta ministerijose, atsakingose už plačiajuosčio ryšio strategijos 

parengimą ir įgyvendinimą, ESI fondų lėšomis finansuojamų programų valdymą atsakingose 

institucijose, plačiajuosčio ryšio kompetencijos biuruose ir nacionalinėse reguliavimo 

institucijose. Be to, pasinaudojome telekomunikacijų specialistų nuomone apie šios 

ataskaitos pastabas, išvadas ir rekomendacijas. 

PASTABOS 

Nors plačiajuosčio ryšio aprėptis ES gerėja, kai kurių strategijos „Europa 2020“ tikslų turbūt 

nepavyks pasiekti 

16. Peržiūrėjome valstybių narių pažangą, padarytą nuo 2010 m., siekiant trijų skaitmeninės 

darbotvarkės tikslų (žr. 6 ir 7 dalis). Be to, atsižvelgėme į tai, ar valstybės narės greičiausiai 

pasieks 2025 m. tikslus, ir įvertinome Komisijos vykdomą stebėjimą ir paramą valstybėms 

narėms. 

Iki 2016 m. visos valstybės narės pasiekė bazinio plačiajuosčio ryšio tikslą 

1 tikslas: iki 2013 m. visiems europiečiams sudaryti sąlygas naudotis baziniu 

plačiajuosčiu ryšiu  

17. 2013 m. pabaigoje visose valstybėse narėse, išskyrus tris Baltijos valstybes (Estiją, Latviją 

ir Lietuvą), buvo pasiektas bazinio plačiajuosčio ryšio aprėpties tikslas. Iki 2016 m. birželio 

mėn. pabaigos beveik visi piliečiai ES turėjo prieigą prie bazinio plačiajuosčio ryšio tinklų, o 

98 % namų ūkių turėjo prieigą prie fiksuotojo plačiajuosčio ryšio.  

                                                      

14 CNECT GD, REGIO GD, AGRI GD, ECFIN GD ir COMP GD. 
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Dviejose iš penkių tikrintų valstybių narių iki 2020 m. gali būti pasiekta 30 Mbps aprėptis, 

tačiau daugumoje valstybių narių kaimo vietovės išlieka probleminės 

2 tikslas: iki 2020 m. visiems europiečiams užtikrinti spartaus plačiajuosčio ryšio aprėptį 

(> 30 Mbps) 

18. Nustatėme, kad daugumoje valstybių narių padėtis gerokai pagerėjo siekiant šio tikslo. 

Visoje ES namų ūkių, turinčių prieigą prie spartaus plačiajuosčio ryšio, procentinė dalis išaugo 

nuo 48 % 2011 m. iki 80 % 2017 m. birželio mėn. Malta jau buvo pasiekusi tikslą iki šios 

datos. Tačiau valstybėse narėse vis dar yra svarbių skirtumų: Graikijoje ir Prancūzijoje 

pasiekta maždaug 50 % aprėptis, o dar septynių valstybių narių aprėptis nesiekia 80 % (žr. 2 

diagramą). 

2 diagrama. 30 Mbps aprėptis visose valstybėse narėse 2011 ir 2017 m.  

 
Pastaba: duomenų apie 2011 m. aprėptį Kipre ir Graikijoje nebuvo. 

�Šaltinis: Audito Rūmų analizė, pagrįsta Komisijos duomenimis. 
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19. Penkiose valstybėse narėse, kuriose buvo atliktas auditas, pastebėta aprėpties didėjimo 

2011–2017 m. tendencija (žr. 3 diagramą). Derinant privačias ir viešas investicijas, 

Vengrijoje, Airijoje ir Italijoje gerokai padidinta spartaus plačiajuosčio ryšio aprėptis nuo 

2011 m. Be to, šios trys valstybės narės turi planų dar labiau padidinti šią aprėptį kaimų ir 

priemiesčių vietovėse. 

20. Tačiau Airijos ir Italijos atveju, remiantis ankstesne pažanga ir dabartiniais planais, mažai 

tikėtina, kad iki 2020 m. visi gyventojai galės naudotis 30 Mbps ryšiu. Remiantis diegimo 

planais, dviejose valstybėse narėse – Vengrijoje ir Vokietijoje – vis dar galėtų būti pasiekta 

gyventojų 100 % aprėptis 30 Mbps ryšiu iki 2020 m. 2017 m. pabaigoje Lenkijos diegimo 

planai iki 2020 m. neapėmė 13 % namų ūkių, visų pirma priemiesčių ir kaimo vietovėse 

(žr. 57 dalį). 

3 diagrama. 30 Mbps aprėpties raida penkiose tikrintose valstybėse narėse 2011–2017 m.  

 
�Šaltinis: Audito Rūmų analizė, pagrįsta Komisijos duomenimis. 
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namų ūkių, nors bendras aprėpties vidurkis buvo 80 %15. Tik trijose santykiniai nedidelėse 

arba urbanizuotose valstybėse narėse – Maltoje, Liuksemburge ir Nyderlanduose, kaimo 

vietovių aprėptis buvo lygiavertė miesto vietovių aprėpčiai (žr. 4 diagramą). Daugelyje 

valstybių narių kaimo vietovių aprėptis yra gerokai mažesnė už bendrą aprėptį, o 14 valstybių 

narių spartaus plačiajuosčio ryšio aprėptis kaimo vietovėse sudaro mažiau nei 50 %. Be geros 

plačiajuosčio ryšio aprėpties kyla grėsmė, kad kaimo vietovės negalės pasinaudoti jos 

suteikiama ekonomine ir socialine nauda (žr. 1 dalį).  

22. Prancūzijos 2013 m. atnaujintame nacionaliniame plačiajuosčio ryšio diegimo plane buvo 

numatytas siekis iki 2022 m. užtikrinti visų gyventojų aprėptį 30 Mbps greičio ryšiu, įskaitant 

80 % gyventojų aprėptį skaidulinėmis linijomis. Tačiau 2017 m. sausio mėn. ataskaitoje 

Prancūzijos audito rūmai suabejojo, ar skaidų naudojimo tikslingumu tam tikrose vietovėse, 

nes skaidulų kaina yra didelė, o diegimas trunka ilgai. Šiuo metu Prancūzijoje nagrinėjama 

galimybė taikyti kitas technologijas, pavyzdžiui, 4G fiksuotąjį belaidį ryšį tam tikrose 

vietovėse.  

                                                      

15 Kaimo ir miesto vietovių aprėpties neatitikimą 2017 m. lapkričio mėn. pranešime akcentavo 
Komisijos narys Ph. Hoganas: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014–
2019/hogan/announcements/speech-broadband-competence-office-launch-event-20th-
november-2017-brussels_en. 
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4 diagrama. 30 Mbps aprėptis kaimo vietovėse, palyginti su bendra aprėptimi 2017 m. 

�Šaltinis: Audito Rūmų analizė, pagrįsta Komisijos duomenimis. 
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ūkių naudojosi bent jau 100 Mbps spartos ryšiu (žr. 5 diagramą). Atkreipiame dėmesį, kad 

tarp 2025 m. gigabitinės visuomenės tikslų (8 dalis) nėra naudojimo tikslo. 

5 diagrama. 100 Mbps abonentai 2013 ir 2017 m. 

 
�Šaltinis: Audito Rūmų analizė, pagrįsta Komisijos duomenimis. 
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6 diagrama. 100 Mbps abonentų raida penkiose tikrintose valstybėse narėse 2013–2016 m. 

 
�Šaltinis: Audito Rūmų analizė, pagrįsta Komisijos duomenimis. 
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Valstybės narės teigiamai vertino Komisijos paramą, tačiau stebėjimas nėra 

koordinuojamas tarp generalinių direktoratų. 

27. Nagrinėjome, ar Komisija pateikė valstybėms narėms gairių dėl plačiajuosčio ryšio ir 

padėjo valstybėms narėms įgyvendinti planus praktikoje. Vertinome, ar Komisija padėjo 

valstybėms narėms stebėti jų laimėjimus, įskaitant tai, ar Komisija skatino valstybes nares 

šalinti trūkumus, susijusius su plačiajuosčio ryšio tikslų įgyvendinimu. 

Komisijos gairės ir parama apėmė keletą klausimų ir buvo nuolat teikiama siekiant gerinti 

įgyvendinimą 

28. Komisija parengė įvairių gairių, apimančių skirtingas temas. Buvo parengti komunikatai 

(pavyzdžiui, Valstybės pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčio ryšio tinklų sparčiam diegimui 

ES gairės16), skirtingų sričių aiškinamosios gairės, kurias Komisijai parengė trečiosios šalys 

(pavyzdžiui, „Investavimo į spartųjį plačiajuostį ryšį vadovas“17 ir „Valstybės pagalbos 

taisyklių taikymo plačiajuosčiam ryšiui paaiškinimas – e. vadovas sprendimus priimantiems 

asmenims“18 (The broadband State aid rules explained, An eGuide for Decision Makers), taip 

pat skleidžiama geroji patirtis. Naudingų Komisijos gairių pavyzdys pateiktas 4 langelyje. 

4 langelis. Plačiajuosčio ryšio planų rengimas 

Planų rengimas yra vienas pagrindinių plačiajuosčio ryšio tinklų planavimo elementų, kurio pagrindu 

vertinamas valstybės pagalbos teikimas šiems projektams. Plačiajuosčio ryšio tinklų planų rengimas 

padeda veiksmingiau nukreipti finansavimą ir planuoti objektus. Kita vertus, blogas planavimas gali 

reikšti prastą viešųjų ir privačiųjų investicijų finansinį gyvybingumą.  

Plačiajuosčio ryšio planų rengimas – tai duomenų, susijusių su plačiajuosčio ryšio diegimu, rinkimas ir 

pateikimas. Toks planų rengimas susijęs ne tik su georeferenciniu vizualizavimu, nes jis apima visą 

duomenų rinkimo procesą. Šie duomenys gali būti apie pačios plačiajuosčio ryšio infrastruktūros, t. y. 

                                                      

16 Valstybės pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčio ryšio tinklų sparčiam diegimui ES gairės, 
Komisijos komunikatas 2013/C 25/01. 

17 2014 m. spalio 22 d. versija 1.1, pakeitusi anksčiau paskelbtą Investavimo į plačiajuostį ryšį 
vadovą, 2011 m. 

18 Galutinė ataskaita, 2013 m., „WIK-Consult GmbH“ (SMART 2013/0064). 
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varinių arba skaidulinių kabelių, diegimą arba susiję su infrastruktūra, pavyzdžiui, kanalus ir 

vamzdžius. Be to, rengiant plačiajuosčio ryšio planus reikia atsižvelgti į faktinę plačiajuosčio ryšio 

paslaugų pasiūlą ir paklausą, taip pat esamas ir numatomas investicijas į plačiajuosčio ryšio 

infrastruktūrą.  

Komisijos užsakytame tyrime19 buvo apžvelgtos Europoje ir kitose pasaulio šalyse įgyvendinamos 

plačiajuosčio ryšio ir infrastruktūros planų rengimo iniciatyvos ir nustatytos keturios plačiajuosčio 

ryšio planų rengimo rūšys: infrastruktūros planų rengimas, investicijų planų rengimas, paslaugų planų 

rengimas ir paklausos planų rengimas. Viešai prieinami žemėlapiai ir statistika yra labiausiai matomi 

plačiajuosčio ryšio planavimo ES valstybėse narėse rezultatai, kurie daugeliu atvejų gauti derinant 

visas keturias plačiajuosčio ryšio planavimo rūšis.  

29. Be rašytinių gairių Komisija teikė praktinę techninę paramą (pavyzdžiui, JASPERS20), 

patirtį ir gaires valstybėms narėms skirtingose srityse (pavyzdžiui, vykdant ex ante sąlygas, 

įskaitant planų rengimą, kaip minėta pirmiau21, ir įgyvendinant veiksmų programas). Be to, 

Komisija sukūrė Europos plačiajuosčio ryšio kompetencijos biurų tinklą (žr. 5 langelį). 

30. Penkios tikrintos valstybės narės mums nurodė, kad Komisijos oficialią ir neoficialią 

paramą vertino teigiamai.  

5 langelis. Europos plačiajuosčio ryšio kompetencijos biurų (PJKB) tinklas  

2015 m. lapkričio mėn. CNECT GD, AGRI GD ir REGIO GD Komisijos nariai paragino valstybes nares 

savanoriškai dalyvauti kuriant PJKB tinklą. Buvo siekiama, kad kiekvienas PJKB teiktų konsultacijas 

gyventojams ir įmonėms bei techninę paramą vietos ir regioninės valdžios institucijų atstovams, kaip 

veiksmingai investuoti į plačiajuostį ryšį, įskaitant naudojantis ES fondų lėšomis.  

                                                      

19 „Plačiajuosčio ryšio ir infrastruktūros planų rengimo tyrimas SMART 2012/0022“, TÜV Rheinland 
and WIK Consult for the European Commission, 2014. 

20 Bendra parama Europos regionų projektams. JASPERS paramą plačiajuosčiam ryšiui daugiausia 
sudarė parama valstybėms narėms atliekant sąnaudų ir naudos analizę ir rengiant didelių 
projektų finansavimo ERPF lėšomis paraiškas. Daugiau informacijos apie JASPERS žr. 
Specialiojoje ataskaitoje Nr. 01/2018 „Bendra parama Europos regionų projektams (JASPERS) – 
laikas paramą teikti tikslingiau“. 

21 2017 m. Komisija nusprendė iki 2018 m. įgyvendinti bendrą planų rengimo metodiką. 
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PJKB buvo įkurti 2016 m. pabaigoje. 2017 m. sausio mėn. Komisija sukūrė paramos priemonę, skirtą 

padėti PJKB organizuoti renginius, praktinius ir mokomuosius seminarus, taip pat tvarkyti 

internetinius forumus ir juose organizuoti diskusijas PJKB aktualiomis temomis. Galimas PJKB tinklo 

pranašumas yra tas, kad PJKB gali imtis įvairesnių klausimų ir užduočių, įskaitant politikos klausimus, 

nei galėtų techninis specialistas. 

Komisija stebėjimą vykdė nuolat, tačiau nepakankamai koordinuotu būdu  

31. Komisija nuolat stebi plačiajuosčio ryšio padėtį valstybėse narėse ir apibendrina 

informaciją ES lygmeniu. Tačiau nevykdomas bendras Komisijos generalinių direktoratų 

stebėjimas, kuris padėtų įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ plačiajuosčio ryšio tikslus.  

32. CNECT GD darbuotojai kiekvienais metais lankosi valstybėse narėse ir rengia rinkos ir 

reguliavimo ataskaitas, pavyzdžiui, Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksą (SEVI) ir 

Europos skaitmeninės pažangos ataskaitą (ESPA). Šie dokumentai leidžia valstybėms narėms 

lyginti savo pačių laimėjimus bėgant laikui ir lyginti savo laimėjimus su kitų valstybių narių 

laimėjimais. Nors Komisija renka atitinkamus duomenis, ir juos pateikdavo Europos 

skaitmeninės pažangos ir ankstesnėse ataskaitose, tarp SEVI pateikiamų ryšio rodiklių nėra 3 

tikslo (50 % namų ūkių, kuriuose naudojamas daugiau kaip 100 Mbps ryšys). 

33. REGIO GD stebėjimas grindžiamas kiekvienoje veiksmų programoje nustatytais rodikliais 

ir vykdomas per stebėjimo komitetus, kuriuose Komisija turi patariamąjį vaidmenį, ir 

rengiant metines įgyvendinimo ataskaitas. Komisijos nustatytas bendras ERPF išdirbių 

rodiklis neleidžia stebėti pažangos įgyvendinant visus tris „Skaitmeninės darbotvarkės 2020“ 

tikslus, nes yra apibrėžti kaip „Papildomas namų ūkių, turinčių bent 30 Mbps plačiajuostę 

prieigą, skaičius“ ir nėra skirstomas į spartaus plačiajuosčio ryšio (daugiau kaip 30 Mbps) ir 

itin spartaus plačiajuosčio ryšio (daugiau kaip 100 Mbps) rodiklius. Tas pats pasakytina apie 

EŽŪFKP, kurio AGRI GD nustatyti išdirbių rodikliai yra „Gyventojų, kurie naudojasi geresnėmis 

paslaugomis arba infrastruktūra (IT ir kitomis), skaičius“. Tiek ERPF, tiek EŽŪFKP bendruose 

rodikliuose spartus plačiajuostis ryšis ir itin spartus plačiajuostis ryšys nėra atskirti.  

34. Vertindami pasirinktas valstybes nares nustatėme vėlavimo atvejų, kurie turi įtakos 

strategijos „Europa 2020“ tikslų įgyvendinimui. Airijoje nuo 2015 m. vėluojama įgyvendinti 

nacionalinį plačiajuosčio ryšio diegimo planą. Vokietijoje ilgai vyksta derybos dėl virtualios 
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atsietos vietinės prieigos produkto (VULA) (48 dalis), kurios gali turėti neigiamos įtakos 

konkurencijai. Galiausiai Lenkijoje vykdant veiksmų programų stebėjimą nebuvo akcentuotas 

nepakankamo pagrindinio tinklo infrastruktūros išnaudojimo klausimas (76–78 dalys). Kai 

buvo atsiliekamas auditas, nė vienas iš šių trūkumų nebuvo aiškiai įvardytas Komisijos 

stebėjimo ataskaitose, o atitinkamos valstybių narių valdžios institucijos nesiėmė taisomųjų 

veiksmų. 

Visos valstybės narės parengė plačiajuosčio ryšio strategijas, tačiau mūsų tikrintos 

strategijos turėjo trūkumų  

35. Nagrinėjome, ar valstybės narės parengė strategijas ir nustatė tikslus, grindžiamus 

strategijos „Europa 2020“ plačiajuosčio ryšio tikslais, ir ar jos buvo išsamios, t. y. buvo 

nurodyti turimi ištekliai, finansavimo šaltiniai ir atsakomybė už įgyvendinimą. Be to, 

nagrinėjome, ar valstybės narės pateikė skirtingoms plačiajuosčio ryšio prieigos tinklo dalims 

pasirinktų technologijų (šviesolaidinių, varinių telefono ryšių, bendraašių kabelių, antenų ar 

palydovinių) pagrindimo analizę (žr. 3 dalį). 

Strategijas parengė visos valstybės narės, tačiau pavėluotai, o jų tikslai ne visada atitiko 

strategijos „Europa 2020“ tikslus  

Strategijų parengimo laikas 

36. ES pavyzdinėje iniciatyvoje „Europos skaitmeninė darbotvarkė“(6 dalis) buvo numatytas 

reikalavimas valstybėms narėms „iki 2012 m. parengti ir pasiruošti įgyvendinti nacionalinius 

plačiajuosčio ryšio diegimo planus, kurie atitiktų strategijoje „Europa 2020“ nustatytus 

aprėpties, spartos ir naudojimosi tikslus“.  

37. Nustatėme, kad visos tikrintos valstybės narės parengė plačiajuosčio ryšio strategijas, bet 

vienintelė Airija savo strategiją paskelbė iki 2012 m. termino (žr. 3 lentelę). Likusių keturių 

valstybių narių strategijos buvo paskelbtos 2014 ir 2015 m. 2015 m. pabaigoje Airija 

patikslino savo strategiją dėl nustatyto rinkos nepakankamumo. Dėl vėlavimo priimti 

valstybių narių strategijas jų įgyvendinimo laikotarpis sutrumpėjo nuo aštuonerių iki 

penkerių ar šešerių metų, todėl šioms valstybėms narėms gali būti sudėtingiau iki 2020 m. 

pasiekti plačiajuosčio ryšio aprėpties didinimo tikslus. 
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3 lentelė. Strategijų paskelbimo datos 

Valstybė narė Strategijos paskelbimo data 

Airija 2012 m. rugpjūčio mėn.: Nacionalinis plačiajuosčio ryšio diegimo planas. 
Vėliau patikslintas 2015 m. gruodžio mėn. 

Lenkija 2014 m. sausio mėn.: Nacionalinis plačiajuosčio ryšio diegimo planas 

Vokietija 2014 m. rugpjūčio mėn.: 2014–2017 m. skaitmeninė darbotvarkė 

Vengrija 2014 m. gruodžio mėn.: Nacionalinė infokomunikacijos strategija  

Italija 2015 m. kovo mėn.: Nacionalinė itin spartaus plačiajuosčio ryšio strategija  

Derėjimas su strategijos „Europa 2020“ tikslais 

38. Nagrinėjome, ar valstybės narės nustatė tikslus, grindžiamus strategijos „Europa 2020“ 

plačiajuosčio ryšio tikslais. Kaip nurodyta 4 lentelėje, nustatėme, kad į visų tikrintų valstybių 

narių strategijas buvo įtraukti 1 ir 2 tikslai, atitinkamai susiję su bazinio ir spartaus 

plačiajuosčio ryšio aprėptimi. Keturiose iš penkių tikrintų valstybių narių 1 tikslas jau buvo 

pasiektas, kai strategijos buvo paskelbtos. Kai kuriose valstybėse narėse buvo nustatyti 

platesnio užmojo tikslai nei strategijoje „Europa 2020“: 

• Vokietijoje 2 tikslu siekiama ne 30 Mbps aprėpties iki 2020 m., o 100 % gyventojų 

aprėpties 50 Mbps greičiu iki 2018 m.; 

• Vengrijoje 2 tikslu siekiama užtikrinti ne mažiau kaip 30 Mbps interneto ryšį, kuriuo 

galėtų naudotis visi namų ūkiai, ne iki 2020, o iki 2018 m.  
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4 lentelė. Tikrintų valstybių narių plačiajuosčio ryšio tikslai, palyginti su strategijos „Europa 

2020“ tikslais 

Tikslai Vokietija Vengrija Airija Italija Lenkija 

1 tikslas – bazinis plačiajuostis ryšys visiems 
gyventojams iki 2013 m.       

2 tikslas – visų gyventojų 30 Mbps aprėptis iki 
2020 m.      

3 tikslas – daugiau nei 50 % namų ūkių naudojasi 
100 Mbps iki 2020 m.  ~  ~ ~ 

Paaiškinimai: : toks pats tikslas; : sunkiau pasiekiamas tikslas; ~ aprėpties tikslas, bet ne naudojimo 

tikslas;  tikslas nenustatytas). 

39. Kai kurių valstybių narių strategijose buvo pateikta daugiau informacijos apie jų tikslus 

nei aukšto lygio strategijos „Europa 2020“ tikslus. Vengrijos strategijoje buvo nustatyti 

papildomi minimalaus 7,5 Mbps atsisiuntimo ir 1,7 Mbps išsiuntimo greičio tikslai. Airijos 

strateginiame dokumente buvo nustatytas minimalus 30 Mbps atsisiuntimo greitis ir 

numatyti papildomi tikslai, susiję su, pavyzdžiui, minimaliu išsiuntimo greičiu ir paslaugų 

prieinamumu.  

40. Nė vienos iš tikrintų valstybių narių strategijoje nebuvo numatytas nacionalinis tikslas, 

susijęs su 3 tikslu – itin spartaus plačiajuosčio ryšio (ne mažiau kaip 100 Mbps) naudojimu 

50 % Europos namų ūkių. Vengrijoje, Lenkijoje ir Italijoje buvo nustatyti namų ūkių aprėpties 

100 Mbps ryšiu tikslai. (Aprėptis yra būtina, bet ne pakankama, naudojimo tikslo pasiekimo 

sąlyga). Italijoje nustatytas tikslas ne mažiau kaip 100 Mbps ryšį teikti 85 % gyventojų ir į 

visus viešuosius pastatus, taip pat pramonės zonas, logistikos centrus bei didelės 

ekonominės svarbos zonas. Nors Italijos strategijoje nenumatytas naudojimo tikslas, jos 

investicijų plane, kuriame nustatyta, kaip valstybė ketina įgyvendinti strategiją, buvo 

numatytas naudojimo tikslas. Vengrijos ir Lenkijos strategijose numatytas tikslas pasiekti, 

kad iki 2020 m. 50 % namų ūkių turėtų prieigą prie paslaugų, teikiamų ne mažesne kaip 

100 Mbps sparta.  
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Komisijai pateiktos tikrintų valstybių narių strategijos ne visada buvo išsamios  

41. Siekdama užtikrinti, kad būtų nustatytos sąlygos, būtinos veiksmingam ir efektyviam 

Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšų panaudojimui, Komisija parengė 2014–2020 m. 

programavimo laikotarpio ex ante sąlygas. Norėdamos gauti finansavimą, valstybės narės 

turėjo nustatyti, ar buvo vykdomos atitinkamos ex ante sąlygos, ir tai nurodyti savo 

partnerystės susitarimuose22 arba veiksmų programose (VP) (arba parengti planus, pagal 

kuriuos tai būtų padaryta iki 2016 m. pabaigos)23. 

42. Su plačiajuosčio ryšio infrastruktūra susijusios ex ante sąlygos buvo taikomos valstybėms 

narėms, kurios siekė gauti ERPF bendrą finansavimą, ir numatė reikalavimą parengti 

nacionalinį arba regioninį plačiajuosčio ryšio diegimo planą, kuriame būtų numatyta: 

• investicijų į infrastruktūrą planas, grindžiamas ekonomine analize, atsižvelgiant į esamą 

privačiąją ir viešąją infrastruktūrą ir planuojamas investicijas; 

• tvarūs investicijų modeliai, kuriais skatinama konkurencija, suteikiama galimybė 

naudotis atvira, prieinama, kokybiška ir perspektyvia infrastruktūra ir paslaugomis 

laikantis Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių ir 

• privačių investicijų skatinimo priemonės24.  

                                                      

22 Partnerystės susitarimuose nustatyti nacionalinių institucijų planai, kaip panaudoti Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų finansavimą, ir pateikti kiekvienos šalies strateginiai tikslai ir 
investavimo prioritetai, juos susiejant su strategijos „Europa 2020“ bendrais tikslais. 

23 Daugiau informacijos apie ex ante sąlygas žr. Specialiojoje ataskaitoje Nr. 15/2017 „Ex ante 
sąlygos ir veiksmingumo rezervas sanglaudos politikos srityje – naujoviškos, bet dar 
neveiksmingos priemonės“. 

24 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo 
nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros 
nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir 
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320), 19 straipsnis ir 
XI priedas. 
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43. Visos penkios tikrintos valstybės narės nustatė, kad plačiajuosčio ryšio ex ante sąlygos 

buvo įvykdytos. Nagrinėdama partnerystės susitarimus ir VP, Komisija taip pat įvertino, kad 

šiose valstybėse narėse sąlygos buvo įvykdytos. Tačiau nustatėme valstybių narių investicijų į 

infrastruktūrą planų trūkumų. Pirma, kaip nurodyta 40 dalyje, nė vienos iš tikrintų valstybių 

narių strategijoje nebuvo numatytas trečias strategijos „Europa 2020“ plačiajuosčio ryšio 

tikslas dėl 100 Mbps spartos naudojimo. Antra, Vokietijos plačiajuosčio ryšio diegimo planai 

buvo neišsamūs. 

44. Svarbus Vokietijos plačiajuosčio ryšio strategijos elementas buvo plačiajuosčio ryšio 

planų rengimo procesas, kuris buvo pradėtas 2010 m. Neturėdamos kokybiškų duomenų, 

surinktų vykdant šį procesą, ir atitinkamai nenustačiusios, kur greičiausiai investuotų 

privatusis sektorius ir kur reikėtų daugiau valstybės intervencijos, valdžios institucijos negali 

parengti išsamaus „investicijų į infrastruktūrą plano“, kuris privalomas pagal ex ante sąlygas. 

Nuo proceso pradžios 2010 m. plačiajuosčio ryšio planų rengimo duomenų kokybė gerokai 

pagerėjo, tačiau ne visada yra patenkinama, nes stambesni plačiajuosčio ryšio operatoriai 

žemėlapį atnaujina lėčiau nei diegia tinklą.   

Ne visose tikrintose valstybėse narėse sprendžiamos problemos, susijusios su pasenusia 

infrastruktūra 

45. Kiekviena iš tikrintų valstybių narių veikia savo technologinėje, konkurencinėje ir teisinėje 

aplinkoje, kuri lemia, kaip valstybėje narėje siekiama įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ 

tikslus. Lenkijoje ir Vengrijoje yra santykinai mažiau išvystyta pasenusi varinių telefono ryšio 

linijų infrastruktūra. Kai valdžios institucijos viešiesiems plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 

konkursams taikė finansavimo trūkumo modelį (žr. 6 langelį), paprastai buvo siūloma 

naudoti kabelių ir skaidulų sprendimus.  
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6 langelis. Viešojo sektoriaus parama plačiajuosčiam ryšiui 

Komisija teigia25, kad yra keturi viešojo sektoriaus paramos plačiajuosčiam ryšiui modeliai: 

— tiesioginio investavimo (viešasis savivaldos investicijų modelis) – kai tinklo diegimą ir 

eksploatavimą kontroliuoja valdžios institucija ir tinklu gali naudotis visi operatoriai (vadinamasis 

didmeninės atviros prieigos tinklas); 

— netiesioginio investavimo (privatusis savivaldos investicijų modelis) – kai pagal sutartį su valdžios 

institucija privati įmonė sukuria atvirą tinklą, kuriame operatoriai gali teikti paslaugas atskiriems 

klientams; 

— paramos bendruomenių įgyvendinamoms iniciatyvoms (bendruomenės plačiajuosčio ryšio 

modelis) – metodas „iš apačios į viršų“, kai plačiajuostis ryšys diegiamas privačia iniciatyva 

dalyvaujant vietos gyventojams, ir  

— operatoriaus subsidijavimo (finansavimo trūkumo modelis) – valdžios institucija skiria finansavimą, 

reikalingą investicijų trūkumui, kuris susidaro dėl privačiojo sektoriaus komerciškai perspektyvių 

investicijų ir tinkamos infrastruktūros užtikrinimo poreikio neatitikimo, padengti.  

46. Vokietijoje, Italijoje ir Airijoje yra gerai išvystyta pasenusi varinių linijų infrastruktūra. 

Vokietijoje ir Italijoje, kai trūkumo finansavimo modelis buvo taikomas viešuosiuose 

plačiajuosčio ryšio infrastruktūros konkursuose, buvo stebima tendencija naudoti varinių 

linijų infrastruktūrą, priklausančią rinkoje įsitvirtinusiam operatoriui (nacionaliniam 

istoriniam telekomunikacijų operatoriui). Airijoje trūkumo finansavimo modelis taikomas 

viešajame konkurse, susijusiame su nacionaliniu plačiajuosčio ryšio diegimu planu, tačiau 

konkursas vykdomas tokia tvarka, kad dėl greičio reikalavimų nebūtų skatinama naudoti 

varines linijas. 2016 m. Italijos valdžios institucijos nusprendė viešiesiems konkursams taikyti 

tiesioginio investavimo modelį, kad plačiajuostis ryšys būtų diegiamas didmeninės atviros 

prieigos tinkle. Dėl to buvo dažniau taikomi skaidulinių linijų sprendimai, padidėjo 

infrastruktūros ir paslaugų prieiga priimtinomis kainomis.  

                                                      

25 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/main-financing-tools. 
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47. Vokietijoje rinkoje įsitvirtinęs operatorius aktyviai taiko vektorizavimo technologiją, kad 

pagerintų savo plačiajuosčio ryšio aprėptį. Ši technologija užtikrina didesnę varinių linijų 

spartą. Šiuo metu vektorizavimas leidžia pasiekti 60–100 Mbps spartą. Ateityje gali būti 

užtikrintas didesnis nei 100 Mbps atsisiuntimo greitis. 

48. Vektorizavimo pranašumas yra tas, kad ši technologija yra pigesnė nei naujos 

infrastruktūros tiesimas. Tačiau ir vektorizavimas turi ribotas galimybes. Pirma, 

reklamuojamas greitis užtikrinamas tik tam tikram naudotojų skaičiui; kuo daugiau 

naudotojų prisijungia, tuo lėtesnis yra greitis. Antra, vektorizavimas yra trumpalaikis 

sprendimas, kuris, kitaip nei skaiduliniai ir bendraašiai kabeliai, nėra perspektyvus. Nors 

vektorizavimas gali būti naudingas siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų, jo greičiausiai 

nepakaks siekiant 2025 m. gigabitinės visuomenės tikslų, kai bus reikalingas 1 Gbps greitis 

(8 dalis). Trečia, būtina vektorizavimo sąlyga yra išimtinė vieno paslaugų teikėjo fizinė prieiga 

prie „paskutiniosios mylios“ (1 paveikslas), o tai gali riboti konkurenciją. Siekdama išspręsti 

šią problemą, po intensyvių diskusijų su Komisija Vokietija 2016 m. rugsėjo mėn. pranešė 

apie ketinimą naudoti virtualios atsietos vietinės prieigos produktą (VULA), susijusį su 

valstybės finansuojamos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros diegimu (žr. 7 langelį). 

7 langelis. Vektorizavimo reguliavimas taikant VULA Vokietijoje  

Naudojant VULA produktą, tinklo operatorius konkurentų duomenis turi perduoti sąlygomis, 

panašiomis į sąlygas, kurios būtų sudarytos konkurentams suteikus fizinę prieigą prie varinių linijų. 

Taip užtikrinama, kad konkurentai savo klientams galės teikti savo skirtingo interneto greičio 

pasiūlymus net ir tada, kai tinklo operatorius taikys vektorizavimą. 

2016 m. rugsėjo mėn. Vokietija pranešė Komisijai apie tris VULA produktus, kuriuos telekomunikacijų 

bendrovės siūlė savo atitinkamiems plačiajuosčio ryšio diegimo projektams pagal nacionalinę 

plačiajuosčio ryšio diegimo sistemą. 2017 m. rugpjūčio mėn. Komisija paskelbė sprendimą, kuriame 

laikėsi nuomonės, kad VULA produktų diegimas gali kompensuoti neigiamą vektorizavimo poveikį 

valstybės finansuojamai plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai.  

Tačiau VULA sprendimas yra sudėtingas, o kai kurie specialistai mano, kad VULA yra žingsnis atgal. 

Alternatyvūs operatoriai gali naudotis tik tomis paslaugomis, kurias siūlo įsitvirtinęs operatorius, nes 

jų nauji produktai nėra remiami paslaugų lygmeniu. Todėl alternatyvūs operatoriai dažnai 
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nusprendžia diegti skaidulinius tinklus, kai suvokia, kad nuosavos infrastruktūros sukūrimas yra 

užtikrina geresnes komercines perspektyvas (taip pat žr. 66 dalį). 

Įvairūs veiksniai ribojo valstybių narių pažangą siekiant plačiajuosčio ryšio tikslų 

49. Nagrinėjome, kaipo valstybėse narėse įgyvendinami plačiajuosčio ryšio diegimo planai, 

kad nustatytumėme veiksnius, ribojančius valstybių narių pažangą siekiant plačiajuosčio ryšio 

tikslų. Daugiausia dėmesio skyrėme finansavimui kaimo vietovėse, sukurtai reglamentavimo 

ir konkurencinei aplinkai bei skirtingų programavimo laikotarpių ir finansavimo šaltinių 

koordinavimui. 

Kai kuriose valstybėse narėse netinkamai sprendžiamas finansavimo kaimo ir priemiesčių 

vietovėse klausimas 

50. Vertinome, ar valstybės narės ir EIB analizavo plačiajuosčio ryšio poreikius skirtingose 

vietovėse (miesto, priemiesčių ir kaimo vietovėse26). Be to, tikrinome, ar kiekvienai vietovei, 

atsižvelgiant į jai būdingas savybes, buvo nustatyti ir skirti atitinkami finansavimo šaltiniai, 

kad būtų užtikrintas papildomumas ir išvengta sutapimo. 

51. Kaip paaiškinta 9 dalyje, 2013 m. buvo nustatyta, kad 2020 m. plačiajuosčio ryšio 

tikslams pasiekti reikėtų iki 250 milijardų eurų. Be to, EIB nustatė, kad pusė išlaidų tenka 

kaimo vietovėms, kuriose gyvena 20 % gyventojų.  

Tikrintos valstybės narės 

52. Didžiąją investicijų į plačiajuostį ryšį dalį skiria privatūs operatoriai. Likusi finansavimo 

dalis – finansavimo trūkumas – skiriama nacionaliniu lygmeniu. Keturiose iš tikrintų valstybių 

narių (Vengrijoje, Airijoje, Italijoje ir Lenkijoje) buvo nustatytas finansavimo trūkumas. Nors 

visose tikrintose valstybėse narėse, išskyrus Lenkiją ir Vengriją, buvo naudojamos ES fondų 

lėšos, didžioji viešojo sektoriaus paramos plačiajuosčiam ryšiui dalis skiriama iš nacionalinio 

                                                      

26 Miesto vietovės yra daugiau nei 500 gyv./km2 turinčios vietovės; priemiesčių – 100–500 
gyv./km2; kaimo – mažiau nei 100 gyv./km². 
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biudžeto27. Trijose iš penkių tikrintų valstybių narių buvo nustatytos vietovės, kuriose 

plačiajuosčio ryšio greitis buvo nepakankamas, ir joms buvo skirtas ESI fondų ir viešojo 

sektoriaus finansavimas. 

53. Nustatėme, kad iš valstybių narių, kuriose buvo nustatytas finansavimo trūkumas, tik 

Vengrijoje ir Italijoje buvo skirta pakankamai lėšų, kad būtų užtikrinta visų namų ūkių 

spartaus plačiajuosčio ryšio aprėptis. 2014–2015 m. Vengrijos valdžios institucijos atliko 

plačiajuosčio ryšio planavimą ir nustatė, kad reikėjo aprėpti 883 000 patalpų. Privatūs 

operatoriai įsipareigojo aprėpti 384 000 patalpų, todėl viešojo sektoriaus intervencijai liko 

kiek mažiau nei 500 000 patalpų. Valdžios institucijos parengė keletą kvietimų teikti 

paraiškas ir skyrė 164 milijonus eurų iš ERPF ir 29 milijonus eurų iš nacionalinio biudžeto 

operatoriams finansuoti pagal finansavimo trūkumo modelį. Bendra finansavimo, įskaitant 

240 milijonų eurų privačias investicijas, subsidija sudarė 193 milijonus eurų.   

54. 2016 ir 2017 m. Italijos valdžios institucijos atliko planavimą ir skyrė 3 milijardus eurų 

plačiajuosčio ryšio diegimui visose vietovėse, kurios nėra komerciškai perspektyvios, 

finansuoti. Valdžios institucijos nusprendė taikyti tiesioginio investavimo modelį (6 langelis), 

kad būtų sukurtas didmeninės atviros prieigos tinklas. Atliekant auditą nebuvo galutinai 

nuspręsta dėl viešųjų šaltinių paskirstymo, tačiau buvo vertinama, kad iš ERPF ir EŽŪFKP bus 

skirta 1,4 milijardai eurų (įskaitant bendro finansavimo dalį iš nacionalinio biudžeto), o iš kitų 

nacionalinių šaltinių – 1,6 milijardai eurų.  

55. Airijoje atliekant planavimą, kuris buvo pradėtas 2013 m., nustatyta, kad nacionalinio 

plačiajuosčio ryšio diegimo plano aprėpiama intervencijos teritorija sudaryta iš 757 000 

patalpų. Planavimas buvo baigtas 2017 m. balandžio mėn. ir viešosios intervencijos teritoriją 

sudarė 540 000 patalpų, nes įsitvirtinęs operatorius nusprendė aprėpti 300 000 patalpų ir 

buvo įtrauktos papildomos patalpos. Airijos vyriausybė plačiajuosčio ryšio diegimui 2016–

2021 m. skyrė 275 milijonų eurų sumą, įskaitant 75 milijonus eurų iš ERPF. Nors atliekant 

auditą konkurso procedūra nebuvo pasibaigusi, mažai tikėtina, kad šios sumos pakaks 

finansavimo trūkumui padengti. Be to, nuo 2017 m. rugsėjo mėn. iki 2018 m. sausio mėn. du 

                                                      

27 53 % Italijoje, 73 % Airijoje ir daugiau kaip 90 % Vokietijoje. 
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konkurso dalyviai nusprendė pasitraukti iš proceso. Konkurso procedūroje likus tik vienam 

dalyviui, 2018 m. kovo mėn. lieka neaišku kokį tai turės poveikį plačiajuosčio ryšio diegimo 

sąnaudoms ir laikui ir tvarkaraščiui. 

56. Vokietijoje valdžios institucijos nenustatė bendrų visų namų ūkių aprėpties 30 Mbps ryšiu 

išlaidų, todėl investicijų trūkumo klausimas nebuvo sprendžiamas centralizuotai28. Vokietijos 

vyriausybė pagal federalinę plačiajuosčio ryšio programą 2014–2017 m. laikotarpiui atidėjo 

daugiau kaip 4 milijonus eurų savivaldybių plačiajuosčio ryšio projektams finansuoti. Visos 16 

Länder (žemių) ir federalinis investicijų bankas29 turi atskiras finansavimo programas30. Be to, 

ES lėšos plačiajuosčio ryšio diegimui sudaro 362 milijonus eurų: 225 milijonai eurų iš EŽŪFKP 

ir 137 milijonai eurų iš ERPF. Galiausiai nuo 2014 m. EIB suteikdamas šešias paskolas skyrė 

2,2 milijardus eurų. Tačiau, kadangi Vokietijos valdžios institucijos neatliko jokios 

finansavimo trūkumo analizės, neaišku, ar tokio dydžio valstybės paramos pakaks 100 % 

aprėpčiai 30 Mbps ryšiu pasiekti. 

57. 2014 m. sausio mėn. paskelbtame Lenkijos nacionaliniame plačiajuosčio ryšio diegimo 

plane buvo vertinama, kad spartus plačiajuostis ryšys turėtų būti įdiegtas dar 5,7 milijonuose 

namų ūkių ir tai kainuotų 4,3 milijardus eurų. Privatūs operatoriai užtikrintų 3,1 milijono 

namų ūkių aprėptį komerciškai perspektyviose vietovėse investuodami 2–3 milijardus eurų. 

Nacionaliniame plačiajuosčio ryšio diegimo plane numatyta, kad Skaitmeninės Lenkijos VP iš 

ERPF skiriamas finansavimas sudarys 1,3–2,2 milijardus eurų. Tačiau atliekant auditą dvi iš 

nacionalinių finansavimo priemonių, nurodytų nacionaliniame plačiajuosčio ryšio diegimo 

plane31, nebuvo taikomos ir nebuvo nustatyta galimų naujų plačiajuosčio ryšio diegimo 

finansavimo šaltinių. Iki 2018 m. sausio mėn. buvo paskelbti trys kvietimai teikti paraiškas 

pagal Skaitmeninės Lenkijos VP ir buvo įgyvendinta finansinė priemonė. Nustatėme, kad jau 

                                                      

28 Konsultacijų bendrovė įvertino, kad skaidulų diegimas kainuotų 45 milijardus eurų, jeigu būtų 
pasinaudota sinergija su jau esama infrastruktūra. WIK- Studie Treiber für den Ausbau 
hochbitratiger Infrastrukturen, p. 8. 

29 „Kreditanstalt für Wiederaufbau“ (KfW). 

30 Pavyzdžiui, Bavarija plačiajuosčiam ryšiui diegti skyrė 1,5 milijardo eurų. 

31 Programos „Lenkijos investicijos“ ir atvirų pensijų fondų lėšos, sudarančios 1,75–2,5 milijardus 
eurų (7–10 milijardus zlotų). 
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skirta didžioji dalis ERPF lėšų ir ryšys gali būti neįdiegtas maždaug 1,3 milijonuose namų ūkių, 

įskaitant tuos, kuriuose sunkiausia įdiegti ryšį, jeigu nebus rasta papildomų finansavimo 

šaltinių. 

EIB finansavimas  

58. EIB strategijoje atsižvelgiama į 2014–2016 ir 2017–2019 m. veiklos plane nustatytus tris 

„Europos skaitmeninės darbotvarkės“ plačiajuosčio ryšio tikslus. EIB plačiajuosčio ryšio 

infrastruktūrą gali finansuoti skirdamas įvairias paskolas ir finansines priemones, 

priklausomai nuo projektų ir rizikos dydžio. Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) lėšas 

siekiama skirti rizikingesnių nuo vidutinio iki didelio dydžio (atitinkamai 15–50 milijonų eurų 

ir daugiau kaip 50 milijonų eurų) projektams finansuoti. Europos infrastruktūros tinklų 

plačiajuosčio ryšio fondas (CEBF), kuris dar 2017 m. gruodžio mėn. pabaigoje neveikė, visų 

pirma yra skirtas teikti iki 30 milijonų eurų finansavimą mažesniems projektams.  

59. 2015–2017 m. EIB suteikė 2,0 milijardus eurų iš ESIF projektams, susijusiems su 

plačiajuosčiu ryšiu, finansuoti. Patikrinome projektą, finansuojamą ESIF lėšomis, kuriam 

skirtas maždaug ketvirtadalis šios sumos – ESIF paskola projektui, kurio bendra vertė siekė 

1,8 milijardus eurų, sudarė 500 milijonų eurų. Projektu buvo siekiama didinti plačiajuosčio 

ryšio aprėptį naudojant skaidulas.  

60. Nustatėme tris pagrindinius šio projekto trūkumus. Pirma, projektas nebuvo pirmiausia 

skirtas nepakankamai aptarnaujamoms vietovėms ir plačiajuosčio ryšio aprėptį daugiausia 

padidino ir taip ekonomiškai perspektyviose vietovėse, pavyzdžiui, miestuose. Antra, 

nenustatėme įrodymų, kad ESIF buvo geriausia finansavimo priemonė. Šis projektas galėjo 

būti finansuojamas EIB paskolos lėšomis dėl jo dydžio ir dėl vietovių, kuriose jį įgyvendinant 

buvo diegiamas plačiajuostis ryšys. Trečia, kai kuriose vietovėse projektui jau buvo skirta 

beveik 400 milijonai eurų dotacijų iš ERPF, taip sumažinant riziką Europos investicijų bankui.  

61. Planuojama, kad CEBF dydis sieks maždaug 500 milijonus eurų: Komisija skyrė 100 

milijonų eurų iš EITP lėšų32, EIB – 140 milijonų eurų (iš nuosavų ir ESIF lėšų), kitos 

                                                      

32 Šie 100 milijonų eurų skirti iš 156 milijonų eurų, numatytų EITP finansinei priemonei. 
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tarptautinės finansų įstaigos ir nacionaliniai skatinimo bankai33 – 150 milijonų eurų bei 

privatūs investuotojai, numatę skirti ne mažiau kaip 100 milijonų eurų. Atliekant auditą buvo 

planuojama, kad CEBF pradės veikti 2018 m. pradžioje. CEBF skirtas mažesniems ir 

rizikingesniems plačiajuosčio ryšio projektams nepakankamai aptarnaujamose vietovėse 

finansuoti nuosavo ir kvazinuosavo kapitalo lėšomis. Mažesni projektai gali būti sujungiami į 

kritinio dydžio projektus, kuriems galima skirti CEBF paramą.  

62. 2017–2021 m. CEBF lėšas siekiama kasmet investuoti į 7–12 plačiajuosčio interneto 

projektus, vykdomus 20 šalių, ir prisidėti prie plačiajuosčio ryšio diegimo dar 3–6 milijonuose 

namų ūkių. CEBF skirtas papildyti kitas EIB finansavimo priemones pagrindinį dėmesį skiriant 

mažesniems projektams. Tačiau numatytas CEBF dydis (apie 500 milijonų eurų) reiškia, kad 

jo indėlis į investicijas, reikalingas mažos plačiajuosčio ryšio aprėpties vietovėse, gali būti 

nedidelis.  

Kai kuriose valstybėse narėse kyla problemų dėl teisinės ir konkurencinės aplinkos 

63. Nagrinėjome, ar valstybėse narėse buvo sukurta tinkama teisinė ir reglamentavimo 

aplinka, skirta konkurencijai dėl plačiajuosčio ryšio paslaugų skatinti, kaip numatyta 

atitinkamuose ES teisės aktuose. Todėl analizavome, kaip kiekvienoje tikrintoje valstybėse 

narėje įgyvendinama: 

• Komisijos rekomendacija dėl „naujos kartos prieigos“ tinklų prieigos reguliavimo34,  

• direktyva dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių 

ryšių tinklais ir paslaugomis35, ir  

                                                      

33 Pavyzdžiui, „KfW Bankengruppe“, „Cassa Depositi e Prestiti“ ir „Caisse des dépôts et 
consignations“. 

34 Komisijos rekomendacija 2010/572/ES. 

35 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų 
paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis 
(Universaliųjų paslaugų direktyva) (OL L 108, 2002 4 24, p. 51). 
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• Komisijos rekomendacija dėl nuoseklaus nediskriminavimo įpareigojimų ir sąnaudų 

apskaičiavimo metodikų, skirtų konkurencijai skatinti ir geresnei investicijų į plačiajuostį 

ryšį aplinkai sukurti, taikymo36.  

64. Nustatėme, kad Vengrijoje, Italijoje ir Lenkijoje buvo tinkama plačiajuosčio ryšio 

reguliavimo ir konkurencinė aplinka. Airijoje ir Vokietijoje nustatėme su konkurencija 

susijusių trūkumų.  

65. Airijos nacionalinė reguliavimo institucija (NRI) „ComReg“ 2015 ir 2016 m. gavo daugybę 

skundų iš operatorių, susijusių su tinklo prieiga ir įkainiais 2010 m. ir vėliau. Skundų 

nagrinėjimas truko ilgai, kai kuriais atvejais buvo iškeltos bylos (kurių baigtis atliekant auditą 

nebuvo žinoma), nes įsitvirtinęs operatorius nevykdė sprendimo arba teisių gynimo 

priemonės. Todėl Airijos gebėjimas vykdyti reguliavimo sprendimus ir teisių gynimo 

priemones buvo ribotas. Pažymime, kad „ComReg“ siekia stiprinti savo įgaliojimus. 

66. Vokietijoje nustatėme tris trūkumus, susijusius su konkurencine aplinka: 

• Nepaisant teisinio įpareigojimo, kuris galiojo ilgiau nei ketverius metus, sudaryti sąlygas 

lengvai keisti operatorių, iš NRI gautų skundų skaičiaus matyti, kad klientams ir toliau 

sunku keisti plačiajuosčio ryšio tiekėją, nes tai yra ilgas ir dažnai trukdantis procesas. 

• Iš 2015 ir 2016 m. atlikto nepriklausomo tyrimo matyti, kad tik 12 % naudotojų gaudavo 

maksimalų jų sutartyje nurodytą duomenų perdavimo spartą37.  

• Alternatyvūs operatoriai teikė skundus dėl paslaugų, kurias gali siūlyti naudodami VULA 

ir dėl vektorizavimo technologiją reguliuojančio metodo (47–48 dalys). Dėl to kai kurie 

operatoriai nusprendė sukurti nuosavą skaidulų tinklą. 

                                                      

36 Komisijos rekomendacija 2013/466/ES. 

37 Šią problemą siekiama spręsti 2017 m. birželio mėn. priimtu Skaidrumo reglamentu, pagal kurį 
fiksuotojo ir judriojo ryšio operatoriai turės teikti daugiau informacijos apie, be kita ko, faktinę 
duomenų perdavimo spartą.  
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Valstybės pagalba investicijoms į plačiajuostį ryšį 

67. Valstybių narių viešojo sektoriaus investicijoms į plačiajuostį ryšį, kaip ir kitoms investicijų 

formoms, taikomos valstybės pagalbos taisyklės, kuriomis siekiama riboti konkurencijos 

iškraipymą dėl viešojo sektoriaus paramos38. Valstybės pagalbos plačiajuosčiam ryšiui gairės 

buvo priimtos 2009 m. ir peržiūrėtos 2013 m. sausio mėn. Jose nustatytas galimas valstybės 

intervencijos diegiant plačiajuostį 30 Mbps greičio ryšį mastas skirtingas sritis apibrėžiant 

kaip juodąsias, pilkąsias arba baltąsias, priklausomai nuo konkurencijos užtikrinti aprėptį 

dydžio39. Baltosiose srityse iš esmės galima teikti valstybės pagalbą. Pilkosiose srityse 

Komisija turi atlikti išsamesnę analizę ir patikrinti, ar valstybės intervencija yra reikalinga. 

Juodosiose srityse plačiajuosčio ryšio paslaugos teikiamos konkurencingomis sąlygomis, o 

valstybės pagalba leidžiama tik tam tikromis sąlygomis, pavyzdžiui, kai ji užtikrina esminį 

teikiamos paslaugos pokytį.  

68. Komisija laikosi pozicijos, kad šios gairės, nors šios gairės susijusios su skaitmenine 

darbotvarke, kurioje konkrečiai minimas 30 Mbps greitis, yra taip pat aktualios 100 Mbps ir 

gigabitinės visuomenės tikslams. Tačiau kai kuriose valstybėse narėse valstybės pagalbos 

gairės aiškinamos kitaip: manoma, kad viešojo sektoriaus finansavimas yra draudžiamas, kai 

dėl intervencijos greitis juodosiose ir pilkosiose srityse padidėja iki daugiau nei 30 Mbps. Dėl 

šių aiškinimo skirtumų valstybės narės nusprendė neskirti viešųjų investicijų juodųjų ir 

pilkųjų sričių operatoriams remti. 

Viešojo sektoriaus investicijų išstūmimas 

69. Šiuo metu operatoriai teisės požiūriu neprivalo įgyvendinti savo diegimo planų, parengtų 

planavimo proceso metu. Operatorius gali nuspręsti nediegti plačiajuosčio ryšio vietovėje, 

kurioje anksčiau planavo investuoti. Kita vertus, operatorius taip pat gali nuspręsti 

                                                      

38 Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 26 ir 107 straipsniai. 

39 Baltosiose srityse šiuo metu nėra plačiajuosčio ryšio paslaugų teikėjo ir neplanuojama, kad jis 
pradės veikti per artimiausius trejus metus. Pilkosiose srityse yra vienas (infrastruktūrą turintis) 
jau veikiantis paslaugų teikėjas, tačiau tikimybė, kad per artimiausius trejus metus bus sukurtas 
kitas tinklas, yra labai maža. Juodosiose srityse yra arba per artimiausius trejus metus atsiras 
mažiausiai du skirtingų operatorių bazinio plačiajuosčio ryšio tinklai. 
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plačiajuostį ryšį diegti vietovėje, kurioje anksčiau planavo neinvestuoti, ir gali išstumti viešojo 

sektoriaus investicijas (žr. 8 langelį). Abiem atvejais plačiajuosčio ryšio aprėptis rinkos 

nepakankamumo vietovėse užtikrinama vėliau. 

8 langelis. Viešosios infrastruktūros išstūmimas privačiomis investicijomis nepakankamai 

aptarnaujamose vietovėse 

Nustačiusios rinkos nepakankamumo vietoves, kai kurios valstybės narės, sudarydamos susitarimus 

su operatoriais, bandė užtikrinti privatų finansavimą komerciškai perspektyviose vietovėse. Tačiau 

planų rengimo rezultatai nėra privalomi visose valstybėse narėse, o viešos konsultacijos dėl baltųjų ir 

pilkųjų sričių atima labai daug laiko. Vienu atveju Vokietijoje įsitvirtinęs operatorius nusprendė 

investuoti vietovėse, kurios anksčiau buvo priskiriamos „rinkos nepakankamumo vietovėms“, kai 

buvo numatytos arba pradėtos atlikti viešojo sektoriaus investicijos. Įsitvirtinęs operatorius 

nusprendė įdiegti ryšį pelningiausiose patalpose – tai yra „išrankumo“ pavyzdys. Todėl valstybės 

finansuojamam projektui liko patalpas, kurių prijungimas buvo sudėtingiausias ir brangiausias, dėl to 

išaugo viešojo sektoriaus paramos kaina.  

Kai kuriose valstybėse narėse pagerėjo investicijų į plačiajuostį ryšį koordinavimas, tačiau 

vienoje valstybėje nustatėme nepakankamą skirtingų programavimo laikotarpių 

koordinavimą  

70. Tikrinome, ar valstybės narės plačiajuosčio ryšio projektus valdė ir koordinavo tinkamu 

lygmeniu ir užtikrino masto ekonomiją bei turėjo tinkamų techninių ir administracinių 

gebėjimų. Be to, tikrinome, ar valstybės narės koordinavo priemones skirtingais 

programavimo laikotarpiais, kad kuo geriau prisidėtų prie valstybių narių strategijos. 

Investavimo į plačiajuostį ryšį koordinavimas 

71. Trijose iš tikrintų valstybių narių – Airijoje, Italijoje ir Vengrijoje – nustatėme, kad diegiant 

plačiajuostį ryšį buvo užtikrintas tinkamas koordinavimas, kuris garantavo masto ekonomiją. 

Pavyzdžiui, Airijoje nacionalinio plačiajuosčio ryšio diegimo plano įgyvendinimo priežiūrą 

vykdo Komunikacijos, kovos su klimato kaita ir aplinkos departamentas. Jis užtikrina, kad 

plačiajuosčio ryšio strategija būtų įgyvendinama skiriant valstybės subsidijas (ERPF ir 

nacionalinio biudžeto lėšas) ir nacionaliniu lygmeniu vykdo susijusius konkursus. 
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72. 2007–2013 m. programavimo laikotarpio pirmaisiais metais Italijoje nebuvo 

koordinuojami plačiajuosčio ryšio diegimo finansavimo šaltiniai – ERPF, EŽŪFKP ir 

nacionalinio biudžeto lėšos. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu už nacionalinio 

plačiajuosčio ryšio diegimo plano įgyvendinimą atsako vienas subjektas – Ekonominės 

plėtros ministerijos visiškai valdoma bendrovė „Infratel“. Jai pavesta įgyvendinti ir stebėti 

nacionalinį plačiajuosčio ryšio diegimo planą, įskaitant konkursų organizavimą. „Infratel“ taip 

pat koordinuoja nacionalinių ir regioninių šaltinių bei ERPF ir EŽŪFKP finansavimo šaltinius. 

Todėl plačiajuosčio ryšio tikslų koordinuotai siekiama naudojantis skirtingais finansinės 

paramos šaltiniais. 

73. Vengrijos vyriausybė 2014 m. paskelbė nacionalinį plačiajuosčio ryšio diegimo planą 

(Nacionalinę infokomunikacijos strategiją), o 2015 m. pradėjo įgyvendinti Itin spartaus 

interneto programą, kuria siekiama užtikrinti greitą plačiajuosčio ryšio diegimą. 2014–

2020 m. programavimo laikotarpiu ERPF ir nacionalinio biudžeto lėtos, skirtos plačiajuosčio 

ryšio infrastruktūrai diegti, tvarkomos centralizuotai.  

74. Nustatėme, kad Lenkijoje pagerėjo finansavimo šaltinių koordinavimas. 2007–2013 m. 

programavimo laikotarpiu ERPF lėšos buvo naudojamos kartu su lėšomis iš nacionalinio 

biudžeto. Nors nacionalinių ir regioninių VP ribos buvo aiškiai atskirtos, buvo vėluojama 

pranešti apie kiekvienos regioninės VP pagrindinio tinklo infrastruktūrai taikomą pagalbos 

schemą, todėl atitinkamai vėlavo ir „paskutiniosios mylios“ įgyvendinimas. 2014–2020 m., 

kai parama skiriama tik per ERPF VP, sutapimo problemų nenustatyta.  

75. Nustatėme, kad Vokietijoje nepakankamai koordinuojamas įvairių finansavimo šaltinių 

naudojimas. Atsakomybė už plačiajuosčio ryšio diegimą taikoma regioniniu (Länder) ir 

savivaldos lygmeniu, o finansinė parama skiriama nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, todėl 

plačiajuosčio ryšio infrastruktūra yra fragmentiška. Be ES lėšų, kurios skiriamos įgyvendinant 

EŽŪFKP programas ir aštuonias ERPF programas, ir federalinio finansavimo pagal nacionalinį 

planą „2014–2017 m. skaitmeninė darbotvarkė“, 16 Länder ir federalinis investicijų bankas40 

vykdo savo finansavimo programas (56 dalis). 2017 m. gruodžio mėn. pabaigoje, nors 

                                                      

40 „Kreditanstalt für Wiederaufbau“ (KfW). 



43 

 

regioninėms valdžios institucijoms buvo skirta 3 milijardai eurų, nebuvo užbaigtas nė vienas 

projektas. 

Koordinavimas skirtingais programavimo laikotarpiais Lenkijoje 

76. Nustatėme, kad Lenkijos valdžios institucijoms nepavyko užtikrinti koordinuoto lėšų 

panaudojimo ankstesniu ir dabartiniu programavimo laikotarpiais.  

77. 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu penkių skirtingų rytų Lenkijos regionų 

nepakankamai aptarnaujamose vietovėse kuriamai plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai, kurios 

bendra projektų vertė sudaro 347 milijonus eurų, buvo panaudota 240 milijonų eurų ES 

finansavimo. Projektai buvo laikomi dideliais projektais ir juos tiesiogiai tvirtino Komisija. Be 

to, jų atžvilgiu Komisija priėmė sprendimą dėl valstybės pagalbos. Nacionalinės ir regioninės 

valdžios institucijos tikėjosi, kad „paskutiniosios mylios“ jungtis tiesiogiai įrengs privatūs 

operatoriai arba 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu privatiems operatoriams bus 

skiriamas finansavimas iš Skaitmeninės Lenkijos VP lėšų.  

78. Tačiau kvietimai teikti paraiškas, paskelbti pagal Skaitmeninės Lenkijos VP, nepaskatino 

dalyvių prisijungti prie pagrindinio tinklo infrastruktūros, kuri buvo finansuojama 2007–

2013 m. laikotarpiu. Atliekant auditą 2017 m. birželio mėn. buvo panaudojama mažiau nei 

1 % pagrindinio tinklo pajėgumų. Mums nebuvo pateikta įrodymų, kad Lenkija ėmėsi 

veiksmingų priemonių šiai problemai spręsti.  

IŠVADA IR REKOMENDACIJOS 

79. Darome išvadą, kad, nepaisant pažangos, iki 2020 m. bus pasiekti ne visi plačiajuosčio 

ryšio tikslai. Iki 2016 m. visos valstybės narės pasiekė bazinio plačiajuosčio ryšio tikslą. 

Dviejose iš penkių tikrintų valstybių narių iki 2020 m. gali būti pasiekta 30 Mbps aprėptis, 

tačiau daugumoje valstybių narių kaimo vietovės išlieka probleminės. Galiausiai, nors nė 

vienoje iš tikrintų valstybių narių iki 2020 m. greičiausiai nebus pasiektas naudojimo tikslas, 

trijose iš tikrintų valstybių narių gali būti pasiekti 2025 m. tikslai, remiantis jų dabartiniais 

planais. Valstybės narės teigiamai vertino Komisijos teiktą paramą, tačiau jos vykdomas 

stebėjimas nėra koordinuojamas tarp generalinių direktoratų (16–34 dalys).  
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80. Visos valstybės narės parengė plačiajuosčio ryšio strategijas, iš jų kai kurios buvo 

paskelbtos pasibaigus 2012 m. terminui, taip pat mūsų tikrintos valstybių narių strategijos 

turėjo trūkumų. Strategijos ne visada derėjo su strategijos „Europa 2020“ tikslais: nors kai 

kurių strategijų tikslai buvo platesnio užmojo nei strategijoje „Europa 2020“, nė vienos iš 

tikrintų valstybių narių strategijoje nebuvo numatytas nacionalinis tikslas, susijęs su 3 tikslu – 

itin spartaus plačiajuosčio ryšio naudojimu 50 % Europos namų ūkių (36–40 dalys). Pagal 

susitarimus dėl ex ante sąlygų, 2014–2020 m. taikomų ESI fondams, valstybės narės turi 

parengti nacionalinius arba regioninius planus ir juose pateikti informaciją apie numatomas 

investicijas. Komisijos vertinimu, visos tikrintos valstybės narės įvykdė šias sąlygas, tačiau 

mes nustatėme vieną atvejį, kai trūko pagrindinio elemento: Vokietija neparengė 

pakankamai kokybiškų duomenų, kurie taptų išsamaus investicijų plano pagrindu, nors 

planavimo kokybė pastaraisiais metais pagerėjo (41 dalis). 

81. Valstybių narių sprendimus dėl investicijų į plačiajuostį ryšį lemia jose esama pasenusi 

infrastruktūra. Kitaip nei Lenkijoje ir Vengrijoje, senosios telefono ryšio sistemos reiškia, kad 

Italijoje, Airijoje ir Vokietijoje buvo gerai išvystyta varinių linijų infrastruktūra. Italijoje ir 

Airijoje investicijų sistema skatina potencialius investuotojus vietoje varinių linijų rinktis 

skaidulines, kurios yra gerokai spartesnės. Vokietijoje, priešingai, intensyviai taikoma 

vektorizavimo technologija. Ji leidžia padidinti varinių linijų ryšio spartą, tačiau, kitaip nei 

skaidulinė technologija, nėra perspektyvi ir gali riboti konkurenciją (45–48 dalys). 

82.  Įvairūs aplinkos veiksniai ribojo valstybių narių pažangą siekiant plačiajuosčio ryšio tikslų. 

Šie veiksniai buvo susiję su finansavimo, konkurencine ir teisine aplinka. 

83. Iš tikrintų valstybių narių vienintelė Vokietija nenustatė viešojo sektoriaus finansinės 

paramos poreikio, vadinamojo „finansavimo trūkumo“. Nors Vokietijoje iš įvairių šaltinių 

skirta daugiau nei 8 milijardai eurų, neaišku, ar ši suma bus pakankama. Iš likusių keturių 

valstybių narių tik Vengrijoje ir Italijoje skirta pakankamai viešojo sektoriaus lėšų 2 tikslui – 

spartaus plačiajuosčio ryšio visiems namų ūkiams – siekti. Pavyzdžiui, Lenkijoje nebuvo 

įdiegtos dvi nacionaliniame plane numatytos finansinės priemonės, taip pat nenustatyti 

galimi nauji finansavimo šaltiniai (52–57 dalys). 

84. EIB gali teikti įvairias paskolas ir finansines priemones, atsižvelgiant į projektų ir rizikos 

dydį. Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) skirtas rizikingesniems ir didesniems 
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projektams finansuoti. Nagrinėjome 500 milijonų eurų paskolą, kurią EIB iš šio fondo skyrė 

plačiajuosčio ryšio projektui. Šis projektas nebuvo skirtas tik plačiajuosčio ryšio diegimui 

baltosiose ir pilkosiose srityse ir jam jau buvo skirta beveik 400 milijonų eurų ERPF parama. 

Todėl paskola neatitiko rizikingesnių plačiajuosčio ryšio projektų finansavimo tikslo (58–

60 dalys). 

85. Vengrijoje, Italijoje ir Lenkijoje buvo sukurta tinkama teisinė ir konkurencinė aplinka. 

Airijoje riboti nacionalinės reguliavimo institucijos įgaliojimai užtikrinti jos sprendimų 

vykdymą gali mažinti veiksmingos konkurencijos mastą, o konkurencinė aplinka Vokietijoje 

kėlė įvairių problemų. Be to, padėtį Vokietijoje lėmė tai, kad operatoriai nebuvo teisiškai 

įpareigoti laikytis ankstesnių įsipareigojimų, prisiimtų investicijų planuose, ir dėl to 

plačiajuosčio ryšio tiekimas vietovėse, kuriose konkurencija buvo ribota, galėjo vėluoti dar 

labiau. 2013 m. Komisija atnaujino valstybės pagalbos plačiajuosčiam ryšiui gaires. Tačiau 

nustatėme, kad kai kuriose valstybėse narėse gairių aiškinimas gali riboti viešojo sektoriaus 

finansavimą, skiriamą plačiajuosčiam ryšiui vietovėse, kuriose aprėptis jau siekia 30 Mbps 

(63–69 dalys).  

86. Atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės gali rinktis įvairiausius finansavimo šaltinius, ir į ilgą 

įgyvendinimo trukmę, investicijų į plačiajuostį ryšį sėkmę nulemia veiksmingas 

koordinavimas. Nustatėme, kad Airijoje, Italijoje ir Vengrijoje diegiant plačiajuostį ryšį buvo 

užtikrintas tinkamas koordinavimas, kuris garantavo masto ekonomiją. Taip nebuvo 

Vokietijos atveju. Galiausiai 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu Lenkija šalies rytuose 

investavo maždaug 240 milijonų eurų į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą. Tačiau vėliau 

operatoriams nebuvo jokių paskatų naudotis šia infrastruktūra, o atliekant auditą 2017 m. 

birželio mėn. buvo naudojama mažiau nei 1 % šios infrastruktūros ir nebuvo jokių įrodymų, 

kad Lenkijos valdžios institucijos ėmėsi priemonių šiai problemai spręsti (76–78 dalys). 

87. Mūsų rekomendacijos suskirstytos į tris sritis – strateginio planavimo, reglamentavimo 

aplinkos ir konkurencijos skatinimo. 
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Strateginis planavimas 

Komisija turėtų paprašyti, kad visos valstybės narės nurodytų, kokia pažanga padaryta 

siekiant trijų strategijos „Europa 2020“ tikslų, ir akcentuotų, kuriose vietovėse šių tikslų gali 

nepavykti pasiekti iki 2020 m., bei nurodytų, jeigu įmanoma, taisomąsias priemones.  

Tikslinė įgyvendinimo data – 2018 m. rugsėjo mėn. 

Visos valstybės narės, rengdamosi programavimo laikotarpiui po 2020 m., turėtų parengti 

patikslintus planus, iš kurių būtų matyti, kaip jos po 2020 m. ketina siekti atitinkamų aukšto 

lygio plačiajuosčio ryšio tikslų 2025 m. gigabitinės visuomenės ar kitų tikslų.  

Tikslinė įgyvendinimo data – 2019 m. gruodžio mėn. 

Komisija turėtų parengti programavimo laikotarpio po 2020 m. bendrus, suderintus išdirbių 

ir rezultato rodiklius, skirtus naudoti valstybių narių veiksmų programose, kurie leistų stebėti 

pažangą siekiant atitinkamų aukšto lygio tikslų.  

Tikslinė įgyvendinimo data – 2019 m. gruodžio mėn. 

 
Reglamentavimo aplinka 

4) Visos valstybės narės turėtų peržiūrėti savo reguliavimo institucijų įgaliojimus, kaip to 

reikalauja pežiūrėtas ES telekomunikacijų reglamentavimo pagrindas, ir užtikrinti, kad jos 

galėtų operatoriams taikyti savo rekomendacijas ir teisių gynimo priemones (įskaitant 

baudas už reikalavimų nevykdymą). 

Tikslinė įgyvendinimo data – 2019 m. gruodžio mėn. 

5) Komisija turėtų išaiškinti valstybėms narėms, kaip valstybės pagalbos gairės taikomos 

100 Mbps ir gigabitinės visuomenės tikslams. 

Tikslinė įgyvendinimo data – 2018 m. gruodžio mėn. 
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Konkurencijos skatinimas skiriant finansavimą 

6) Komisija turėtų padėti valstybėms narės skatinti diegti didmeninės atviros prieigos 

tinklus baltosiose ir pilkosiose srityse kuriant tinkamą teisinę sistemą, rekomendacijas ir 

gaires. Tokios rūšies tinklas turėtų sudaryti palankesnes sąlygas tinkamai konkurencinei 

aplinkai, kuri užtikrintų geresnį paslaugų teikimą naudotojams. 

Tikslinė įgyvendinimo data: iki 2020 m. birželio mėn. 

7) Komisija turėtų vykdyti geriausios patirties sklaidą, skelbti rekomendacijas ir gaires, kad 

valstybių narių valdžios institucijos būtų skatinamos, kur taikoma, sujungti mažesnius 

projektus ir užtikrinti masto ekonomiją. Tokiu būdu turėtų padidėti tokių projektų komercinis 

gyvybingumas ir galimybės gauti finansavimą. 

Tikslinė įgyvendinimo data – 2018 m. gruodžio mėn. 

8) EIB paramą turėtų skirti per ESIF ir CEBF, didžiausią dėmesį skirdamas mažiems ir 

vidutinio dydžio projektams baltojoje ir pilkojoje srityse, kad būtų įgyvendinamas 

rizikingesnių projektų rėmimo tikslas. Be to, projektą užbaigus, į produkto ir išdirbių 

rodiklius, prireikus, turėtų būti įtrauktas aprėptų patalpų skaičius, jungtys baltojoje ir 

pilkojoje zonose bei galimas pasiekti plačiajuosčio ryšio greitis.  

Tikslinė įgyvendinimo data – 2018 m. gruodžio mėn. 

 
 

Šią ataskaitą priėmė II kolegija, vadovaujama Audito Rūmų narės Ilianos IVANOVOS, 2018 m. 

kovo 21 d., trečiadienis Liuksemburge įvykusiame posėdyje. 

  Audito Rūmų vardu 

 

 

 Pirmininkas 

 Klaus-Heiner LEHNE 
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KOMISIJOS ATSAKYMAI Į EUROPOS AUDITO RŪMŲ SPECIALIOSIOS 

ATASKAITOS 

„PLAČIAJUOSTIS RYŠYS ES VALSTYBĖSE NARĖSE – NEPAISANT PAŽANGOS, BUS 

PASIEKTI NE VISI STRATEGIJOS „EUROPA 2020“ TIKSLAI“ PASTABAS 

SANTRAUKA 

VI. Vykdant Europos struktūrinių ir investicijų fondų stebėjimą didžiąja dalimi atsižvelgiama į 

„Europos skaitmeninės darbotvarkės“ 2020 m. ryšio tikslus, tačiau, kaip nurodyta 33 dalyje, nebuvo 

galimybės atskirai kiekybiškai įvertinti jo poveikį spartaus ir itin spartaus ryšio tinklų diegimui. 

VIII. Komisija pažymi, kad EIB parama nėra numatyta skirti vietovėms, kuriose labiausiai 

reikalingos viešojo sektoriaus subsidijos.    

EIB pažymi, kad ESIF reglamente nustatytas reikalavimas, kad ESIF projektai turi būti 

ekonomiškai perspektyvūs, todėl ESIF nėra skirtas išimtinai vietovėms, kuriose yra didelis rinkos 

nepakankamumas. 

IX. 

Pirma įtrauka. Žr. Komisijos atsakymą į 2 rekomendaciją. 

Antra įtrauka. Žr. Komisijos atsakymus į 5, 6 ir 7 rekomendacijas. 

Trečia įtrauka. Žr. EIB ir Komisijos atsakymus į 8 rekomendaciją. 

ĮVADAS 

2. Tuo tarpu Komisijos komunikate „Kelias į gigabitinę visuomenę“ buvo pristatyti dar platesnio 

užmojo 2025 m. tikslai, o į Komisijos  pateiktą teisėkūros procedūra priimamo teisės akto dėl 

Europos elektroninių ryšių kodekso pasiūlymą buvo įtraukta itin didelio pralaidumo tinklo sąvoka. 

4. Penkių Audito Rūmų minimų rūšių infrastruktūra užtikrinamas skirtingo lygio plačiajuostis 

ryšys. Vertinama, kad dabartiniame rinkos ir technologijų plėtros etape spartesnį nei 30 Mbps 

plačiajuostį ryšį gali užtikrinti tik šios 1 lentelėje minimos technologijos: i) šviesolaidžio tinklai 

(FTTx); ii) pažangūs atnaujinti kabeliniai tinklai ir iii) tam tikri pažangūs belaidžio ryšio prieigos 

tinklai, leidžiantys kiekvienam abonentui teikti patikimą didelės spartos interneto ryšį. 

7. Komisija primena, kad komunikate „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ nustatyti tikslai nėra 

teisiškai privalomi valstybėms narėms. Komisija ragina valstybes nares šiuos plataus užmojo tikslus 

įtraukti į rengiamus nacionalinius arba regioninius plačiajuosčio ryšio diegimo planus. 

PASTABOS 

28. Komisija pradėjo vykdyti trejų metų projektą, kuriuo siekiama sukurti platformą, kurioje būtų 

surinkti esami duomenys apie plačiajuosčio ryšio aprėpties planų rengimą ir NRI, ministerijų ir 

atitinkamų tarptautinių platformų paslaugų kokybę ir patirtį (https://www.broadbandmapping.eu/). 

Platforma turėtų pradėti veikti 2018 m., o duomenys bus rodomi skirtingais sluoksniais, nes 

Europoje trūksta bendrų metodikų. Tuo pat metu EERRI tinklo neutralumo darbo grupė parengė 

tinklo neutralumo vertinimo metodiką, kurią taikant galima įvertinti paslaugų kokybę ir patirtį, ir 

šiuo metu rengia metodikos bandymo priemonę (2018–2019 m.), kuri vėliau bus siūloma NRI.  

Be to, Komisija, atsižvelgdama į plataus užmojo 2025 m. gigabitinio ryšio tikslus ir itin didelio 

pralaidumo tinklų  sąvoką, pradėjo rengti bendrą plačiajuosčio ryšio paslaugų aprėpties planų 

rengimo metodiką, į kurią bus įtrauktas ne tik atsisiuntimo greitis, bet ir kiti požymiai.  

https://www.broadbandmapping.eu/
http://www.berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/methodologies/7295-berec-net-neutrality-regulatory-assessment-methodology
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Šiuo darbu siekiama prisidėti prie Plačiajuosčio ryšio diegimo kaimo vietovėse veiksmų plano
1
 

(anksčiau vadinto Kaimo vietovių priemonių rinkiniu) 3 veiksmo, kuriuo numatoma sukurti bendrą 

ivesticijų į plačiajuostį ryšį planavimo, ataskaitų teikimo ir stebėjimo metodiką (taip pat žr. 

Komisijos atsakymą į 31 dalies pastabas). 

31. Vykdant Europos struktūrinių ir investicijų fondų (toliau – ESI fondai) stebėjimą didžiąja dalimi 

atsižvelgiama į „Europos skaitmeninės darbotvarkės“ 2020 m. ryšio tikslus, tačiau, kaip nurodyta 

33 dalyje, nėra galimybės atskirai kiekybiškai įvertinti jo poveikį spartaus ir itin spartaus ryšio 

tinklų diegimui. 

Komisija pripažįsta, kad būtų galima gerinti ESI fondų išlaidų ir rezultatų stebėjimą, kad būtų 

geriau atspindėti ES plačiajuosčio ryšio tikslai. 

Šiuo atžvilgiu 2017 m. lapkričio mėn. pradėtame įgyvendinti Komisijos plačiajuosčio ryšio diegimo 

kaimo vietovėse veiksmų plane, parengtame kartu su CNECT, AGRI, REGIO ir COMP 

generaliniais direktoratais, be priemonių, skirtų plačiajuosčiam ryšiui ES kaimo vietovėse gerinti, 

įskaitant vizitus į valstybes nares ir regionus, kurių kaimo vietovėms būdinga maža plačiajuosčio 

ryšio  aprėptis, numatyta parengti bendrą metodiką, kuri padėtų planuoti investicijas į plačiajuostį 

ryšį ir ES paramą, teikti ataskaitas ir vykdyti stebėjimą. 

32. Komisija atidžiai stebi plačiajuosčio ryšio rinkos pokyčius ir skelbia įvairius rodiklius, kurie 

ilgainiui keitėsi ir šiuo metu atspindi įvairius aspektus. 

Nors duomenys apie 100 Mbps ryšio aprėptį ir naudojimą buvo žinomi, jie nebuvo įtraukti į 

Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksą (SEVI). Į 2018 m. SEVI informaciją apie šalis bus 

įtraukti duomenys apie itin spartaus plačiajuosčio ryšio (ne mažiau kaip 100 Mbps) aprėptį ir 

naudojimą. 

33. Siekiant supaprastinimo, 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu buvo naudojamas ribotas 

bendrų produkto rodiklių skaičius. Reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros 

fondo (ERPF) I priede numatyta, kad IRT infrastruktūrai taikomas bendras produkto rodiklis 

„Papildomas namų ūkių, turinčių bent 30 Mbps plačiajuostę prieigą, skaičius“, kuris atitinka pirmąjį 

iš dviejų 2020 m. tikslų, nustatytų „Europos skaitmeninėje darbotvarkėje“. Buvo manoma, kad šis 

rodiklis geriausiai atspindi visų spartaus ir itin spartaus plačiajuosčio ryšio diegimo projektų 

rezultatus.  

Kaip nurodyta pirmiau, Komisija pripažįsta, kad būtų galima gerinti ESI fondų rezultatų stebėjimą, 

kad būtų geriau atspindėti ES plačiajuosčio ryšio tikslai. 

34. Kaip nurodyta 2016 m. Europos skaitmeninės pažangos ataskaitoje, vykdant Airijos vyriausybės 

2015 m. gruodžio mėn. pradėtą pirkimo procedūrą, skirtą Audito Rūmų minimam planui 

įgyvendinti, kyla daug sunkumų, be kita ko, rengiant intervencijos teritorijos planus. Komisija 

(COMP GD) teikė visas būtinas rekomendacijas Airijos valdžios institucijoms siekdama užtikrinti, 

kad intervencijos teritorija būtų nustatoma pagal valstybės pagalbos taisykles. Komisija toliau 

atidžiai stebi Airijos planą ir, Airijos valdžios institucijos prašymu, teikia rekomendacijas. Kaip 

įprasta tokiais atvejais, visos diskusijos yra konfidencialios. 

Komisija glaudžiai bendradarbiavo su Vokietijos valdžios institucijomis siekdama užtikrinti, kad 

intervencija atitiktų valstybės pagalbos taisykles. Šios procedūros užtruko ne dėl Komisijos kaltės, o 

dėl to, kad Vokietijos valdžios institucijos pateikė nepakankamą informaciją. 

                                                       

1  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-joins-forces-help-bringing-more-broadband-rural-areas 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-joins-forces-help-bringing-more-broadband-rural-areas
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Komisija pripažįsta, kad Lenkijoje buvo nepakankamai išnaudojami 2007–2013 m. programavimo 

laikotarpiu sukurti regioniniai pagrindiniai plačiajuosčio ryšio tinklai. Siekdamos išspręsti šią 

problemą, Lenkijos valdžios institucijos rengė susitikimus ir praktinius seminarus, skirtus 

geresniam tinklo išnaudojimui skatinti. Nors šis bendradarbiavimas pradėtas įgyvendinant 

Skaitmeninės Lenkijos veiksmų programą, Komisija norėtų pabrėžti, kad VP investicijų sritis turi 

nustatyti nacionalinė reguliavimo institucija, kad būtų užtikrintas geriausias ES lėšų panaudojimas. 

44. Komisija užsakė tyrimo ataskaitą („Viešos investicijos į didelės spartos internetą Vokietijoje: 

plačiajuosčio ryšio Vokietijoje tyrimo ataskaita“) dėl 2011–2013 m. Vokietijos tyrimų, kurioje 

išsamiai įvertinti nacionaliniai plačiajuosčio ryšio diegimo finansavimo poreikiai ir Vokietijos 

valdžios institucijų parama rengiant plačiajuosčio ryšio strategiją, įskaitant plačiajuosčiam ryšiui 

 diegti būtinų lėšų dydį.

52. Žr. Komisijos atsakymą į 44 dalies pastabas. 

56. Žr. Komisijos atsakymą į 44 dalies pastabas. 

58. Numatoma, kad CEBF investicijas sudarys daugiausia nuosavo kapitalo finansavimas. 

Vidutinės fondo investicijos į projektą sudarys maždaug 15 mln. EUR, tačiau iš esmės finansuojami 

projektai bus didesni, nes fondo lėšos bus nukreipiamos į finansuojamų projektų mažumos dalis. 

60. Komisija pažymi, kad ESIF parama teikiama papildomumą užtikrinantiems projektams, o tai, be 

kita ko, atsispindi projektą priskiriant ypatingos veiklos (t. y. didesnės rizikos) kategorijai. Be to, 

EIB nurodo, kad, jeigu šis veiksmas būtų finansuotas kaip EIB ypatinga veikla, tai būtų reiškę, kad 

kitų ypatingos veiklos kategorijos projektų nebūtų galima remti, nes EIB turi ribotas galimybes 

finansuoti ypatingas veiklos rūšis be ESIF (4 mlrd. EUR per metus vietoje 20 mlrd. EUR per 

metus). Dėl ESIF reikalavimus atitinkančių projekto išlaidų EIB pažymi, kad įtrauktose 

nesubsidijuojamose srityse buvo nepakankamai užtikrinama NKP (NKP baltosios arba NKP 

pilkosios sritys). Norėdamas dideliu mastu diegti FTTH/C ir naujovišką technologiją, projekto 

vykdytojas turėjo atlikti dideles investicijas. ESIF lėšos skirtos su technologija susijusiai rizikai 

padengti, kaip įprasta vykdant inovacijų projektus. Be to, be ESIF lėšų bankas nebūtų galėjęs remti 

šio projekto dėl jo dydžio ir skubos, kuri buvo reikalinga siekiant užtikrinti spartesnį NKP 

plačiajuosčio ryšio technologijos diegimą šalyje. 

61. Komisija pažymi, kad CEBF turėtų pradėti veikti 2018 m. pirmąjį pusmetį. Fondo valdytojas 

šiuo metu siekia pritraukti privačiojo sektoriaus investicijų. 

62. Komisija atkreipia dėmesį, kad pagrindiniai investuotojai ir fondo valdytojas dar nėra suderinę 

CEBF investavimo laikotarpio. Be to, CEBF investavimo gairių projekte teigiama, kad fondas 

siekia teikti finansavimą, papildantį esamas ES finansines priemones ir kitą rinkoje šiuo metu 

teikiamą viešųjų ar privačiųjų finansų įstaigų (ne tik EIB) finansavimą, apie kurį pagrįstai žinoma 

valdytojui. Numatoma, kad CEBF teiks nuosavo kapitalo finansavimą, o EIB paprastai tiesiogiai 

investuoja į skolos priemones. Palyginti su skolos priemonių finansavimu, nuosavo kapitalo 

finansavimas paprastai sudaro mažesnę – didelės rizikos – bendrų projekto išlaidų dalį. Be to, 

numatoma, kad CEBF paramą skirs projektams, kuriems sunkiau gauti finansavimą. Todėl Komisija 

mano, kad indėlis, kuriuo tikimasi iš CEBF, sukurs svarbų sektoriaus finansavimo, įskaitant 

privačiojo sektoriaus investicijas, precedentą. 

65. Savo pasiūlyme dėl peržiūrėtų ES telekomunikacijų taisyklių Komisija pateikė daugiau nuostatų 

dėl nacionalinių reguliavimo institucijų (NRI), atsakingų už ex ante rinkos reguliavimą, 

savarankiškumo ir reguliavimo pajėgumų, įskaitant turimus išteklius. Valstybių narių prievolė 

užtikrinti, kad nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų pakankamai finansinių ir žmogiškųjų 

išteklių savo užduotims vykdyti, kuri jau yra numatyta dabartinėje reguliavimo sistemoje, dar kartą 

nustatyta siūlomo Europos elektroninių ryšių kodekso 6 straipsnio 2 dalyje. Be to, siekdama 

užtikrinti, kad NRI turėtų reikiamų įgaliojimų savo sprendimų vykdymui užtikrinti, Komisija 
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pasiūlė, kad, atsižvelgiant į nacionalinės konstitucinės teisės nuostatas, NRI būtų suteikti įgaliojimai 

tiesiogiai skirti sankcijas. Šiuo metu ne visos NRI turi tiesioginius vykdymo užtikrinimo 

 įgaliojimus.  

66. 

Pirma įtrauka. Federalinė tinklų agentūra, atsakinga už tiekėjo keitimo taisyklių įgyvendinimo 

užtikrinimą, yra skyrusi baudas keturioms didelėms telekomunikacijų įmonėms (pagal skundus, 

kurie sudaro maždaug 70 proc. visų skundų). Per pirmus aštuonis 2017 m. mėnesius skundų 

skaičius sumažėjo iki 43 000 (2016 m. – 83 000 skundų (visų metų duomenys)). 

Antra įtrauka. Nuo 2015 m. rugsėjo 25 d. veikia Federalinės tinklų agentūros  priemonė spartai 

nustatyti (https://breitbandmessung.de/), kuri leidžia galutiniams interneto prieigos paslaugų 

(fiksuotojo ir mobiliojo ryšio) naudotojams nustatyti ir palyginti faktinę ir sutartyje numatytą spartą. 

Be to, įsigaliojus Skaidrumo potvarkiui galima tikėtis tolesnio padėties gerėjimo, nes interneto 

prieigos paslaugų teikėjai privalo teikti papildomą informaciją naudotojams. 

67. Komisija pažymi, kad investavimo į juodąsias sritis reikalavimai yra nustatyti Plačiajuosčio 

ryšio gairių 82–85 punktuose, pavyzdžiui, reikalavimas įrodyti, kad subsidijuojamo tinklo 

technologinės charakteristikos yra daug pažangesnės  ir jis yra našesnis, palyginti su esamais 

tinklais; subsidijuojamas tinklas veikia tik kaip didmeninis tinklas, o teikiant pagalbą pernelyg 

neiškraipoma konkurencija su kitomis NKP technologijomis, kurias diegdami rinkos operatoriai 

neseniai atliko dideles naujas investicijas į infrastruktūrą. 

68. Plačiajuosčio ryšio gairėse yra aiškių nuostatų, pagal kurias tam tikromis sąlygomis pagalbą 

galima teikti pilkosiose ir juodosiose srityse (žr. Gairių 67 ir paskesnius punktus, 76 bei 82–85 

punktus). 

69. Pagal valstybės pagalbos taisykles privatūs investuotojai neprivalo nurodyti, ar jie investuos į 

sritį, kuriai yra numatytos viešosios investicijos. Privatūs operatoriai gali keisti savo investicijų 

planus, o kartais operatorius gali nuspręsti investuoti į tam tikrą sritį, nors rengiant planus ir 

vykstant viešoms konsultacijoms jis nepaskelbė apie ketinimą investuoti. Valstybės pagalbos 

požiūriu vienintelė „sankcija“ už tokį planų pakeitimą yra galima tolesnė valstybės intervencija. 

Tačiau tai netrukdo nacionalinėms valdžios institucijoms, įskaitant nacionalines reguliavimo 

institucijas, priimti nacionalinių taisyklių ir procedūrų, kuriomis būtų sukurta griežtesnė tokių 

operatorių strategijų reguliavimo sistema. 

Be to, siekiant išvengti galimo išstūmimo ir aprėpties vėlavimo, pasiūlyme dėl Europos elektroninių 

ryšių kodekso (22 straipsnyje dėl geografinių tyrimų) nacionalinėms reguliavimo institucijoms 

numatyta galimybė, pirma, nustatyti skaitmeninės atskirties zoną, kurioje joks operatorius arba 

valdžios institucija nėra įdiegusi ir neplanuoja įdiegti itin didelio pralaidumo tinklo, ir, antra, skirti 

nuobaudas operatoriams, kurie nesilaiko kvietimo metu nurodytų ketinimų. Šis mechanizmas leis 

reguliavimo institucijai sužinoti, kuriose srityse reguliavimas veiksmingai neužtikrina geresnio 

kokybiško ryšio ir mažai tikėtina, kad jį užtikrins. 

76. Kadangi 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu trūko ERPF plačiajuosčio ryšio investicijų, 

atliekamų pagal kelias regionines ir nacionalines veiksmų programas, derinimo, 2014–2020 m. 

programavimo laikotarpiu plačiajuosčio ryšio diegimas bendrai finansuojamas pagal vieną 

Skaitmeninės Lenkijos veiksmų programą. Todėl dabartinė programa įgyvendinama nenukrypstant 

nuo nustatytų terminų. 

Skaitmeninės Lenkijos veiksmų programos tekste taip pat numatytas 2007–2013 m. ir 2014–

2020 m. programavimo laikotarpių ES lėšų papildomumas. Dabartinėje programoje daugiausia 

dėmesio skiriama paskutiniosios mylios jungtims baltosiose srityse, o 2007–2013 m. parama buvo 

skiriama daugiausia pagrindiniams ir tranzitiniams tinklams. Be to, siekiant užtikrinti geriausią ES 



 

5 

lėšų panaudojimą, veiksmų programoje buvo aiškiai numatyta, kad jos lėšomis draudžiama 

refinansuoti galimai nebaigtas 2007–2013 m. investicijas.    

78. Komisija pažymi, kad Lenkijos valdžios institucijos pripažino bendro spartaus interneto 

naudojimo problemą ir ją sprendžia, be kita ko, pagal Skaitmeninės Lenkijos VP trečiąją prioritetinę 

kryptį. 

Nepakankamo 2007–2013 m. laikotarpiu finansuotos pagrindinės infrastruktūros išnaudojimo 

klausimą reikia toliau analizuoti ir spręsti veiksmingai. Tačiau svarbu pažymėti, kad Lenkijos 

valdžios institucijos, įgyvendindamos Skaitmeninės Lenkijos veiksmų programą, jau pradėjo 

telekomunikacijų įmonių ir regioninių valdžios institucijų (kurioms priklauso infrastruktūra) dialogą 

dėl galimybių geriau išnaudoti 2007–2013 m. laikotarpiu sukurtą regioninį plačiajuosčio ryšio 

tinklą. Nuo 2016 m. pabaigos iki dabar nacionalinė reguliavimo institucija Elektroninių ryšių 

tarnyba, Skaitmeninių reikalų ministerija ir Skaitmeninės Lenkijos VP įgyvendinanti institucija 

surengė ne vieną susitikimą ir praktinį seminarą.  

IŠVADA IR REKOMENDACIJOS 

79. Europos Komisija stebi, kaip įgyvendinami visi „Europos skaitmeninėje darbotvarkėje“ 

nustatyti plačiajuosčio ryšio tikslai, ir renka atitinkamus duomenis, įskaitant duomenis apie ne 

mažiau kaip 100 Mbps fiksuotojo plačiajuosčio ryšio abonentų dalį (nuo 2010 m.). 

Be to, Komisija kasmet skelbia skaitmeninę ataskaitą – Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės 

indeksą (SEVI). 

Nors duomenys apie 100 Mbps aprėptį ir naudojimą jau buvo žinomi, į SEVI jie nebuvo įtraukti. 

Į 2018 m. SEVI informaciją apie šalis bus įtraukti duomenys apie itin spartaus plačiajuosčio ryšio 

(ne mažiau kaip 100 Mbps) aprėptį ir naudojimą.   

Komisija pripažįsta, kad būtų galima gerinti ESI fondų išlaidų ir rezultatų stebėjimą, kad būtų 

geriau atspindėti ES plačiajuosčio ryšio tikslai. 

Daugiau informacijos apie stebėjimą pateikta Komisijos atsakymuose į 31–33 dalies pastabas. 

80. Žr. Komisijos atsakymą į 44 dalies pastabas, kuriame nurodyti tyrimai, pagrindžiantys 

Vokietijos investicijų planą. 

81. Europos Komisija pabrėžia NRI, kad vektorizavimo technologijų diegimo prieigos tinkluose 

sąlygos turi būti pritaikytos prie alternatyvių investuotojų poreikių. Kartu Komisija primena, kad 

galutinė atsakomybė už diegimą tenka nacionalinėms reguliavimo institucijoms. 

83. Žr. Komisijos atsakymą į 44 dalies pastabas. 

84. Komisija pažymi, kad ESIF parama skiriama įrodžius papildomumą (žr. Komisijos atsakymus į 

58–60 dalių pastabas) ir tam įrodyti nepakanka remtis vien didele su projektu susijusia rizika.  

ESIF reglamente nenumatytas reikalavimas ESIF finansavimą skirti tik baltosioms ir pilkosioms 

sritims (žr. ESIF reglamento 6 straipsnį, kuriame nustatyta, kad ESIF projektai turi būti 

ekonomiškai perspektyvūs). 

85. Dėl Airijos NRI sprendimų vykdymo Komisija jau yra pabrėžusi 2017 m. ES skaitmeninės 

pažangos ataskaitoje (telekomunikacijų skyriuje), kad „pagal Airijos teisę „ComReg“ neturi 

įgaliojimų skirti baudas, nes tai yra teismų prerogatyva. Todėl „ComReg“ skiriasi nuo kitų NRI ir 

atrodo, kad institucijai kyla kliūčių laiku ir veiksmingai įsikišti“. Padėtį pagerins numatomi 

pakeitimai dėl atitikties Bendrosios telekomunikacijų rinkos reglamentui. 

Be to, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių 

kodeksas, pasiūlymo 29 straipsnyje Komisija pasiūlė valstybėms narėms suteikti savo NRI 

įgaliojimus skirti sankcijas, kad užtikrintų savo sprendimų vykdymą.  
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Taip pat žr. Komisijos atsakymus į 63–69 dalių pastabas. 

86. Žr. Komisijos atsakymus į 76 ir 78 dalių pastabas. 

Rekomendacijos 

1. Komisija pritaria šiai rekomendacijai. 

Žr. Komisijos atsakymą į 2 rekomendaciją dėl tvarkos, pagal kurią Komisija įgyvendins šią rekomendaciją. 

2. Komisija pažymi, kad ši rekomendacija yra skirta valstybėms narėms. 

savo komunikate „Junglumas – bendrosios skaitmeninės Kiek rekomendacija susijusi su Komisija, 

rinkos pagrindas. Kelias į Europos gigabitinę visuomenę“ (COM(2016) 587 final) Komisija nustatė 

tris strateginius 2025 m. tikslus ir paragino valstybes nares iki 2017 m. pabaigos peržiūrėti 

nacionalinių plačiajuosčio ryšio planų pažangą ir atnaujinti juos taip, kad jie aprėptų laikotarpį iki 

2025 m., laikantis šiame komunikate ir 5G veiksmų plane išdėstytų uždavinių. 

Šiuo atžvilgiu specialioje darbo grupėje su valstybių narių atstovais pradėtos diskusijos dėl 5G 

veiksmų plano ir gigabitinės visuomenės strategijos įgyvendinimo. 

3. Komisija iš dalies pritaria šiai rekomendacijai ir pažymi, kad šiame etape negali prisiimti 

konkrečių įsipareigojimų teikti teisėkūros procedūra priimamų aktų pasiūlymų laikotarpiui po 

2020 m., nes, be kita ko, nėra aiški būsima skirtingų fondų, kurių lėšomis bus bendrai 

finansuojamos veiksmų programos, teminė aprėptis. 

Komisija ieško įvairių galimybių sukurti racionalesnę, paprastesnę ir suderintą ESI fondų rodiklių 

sistemą, skirtą daugiametei finansinei programai (DFP) po 2020 m., įskaitant kuo didesnį bendrų 

rodiklių taikymą, kai tai įmanoma, politikos srityse, kuriose vykdoma fondų intervencija. 

4. Komisija pažymi, kad ši rekomendacija yra skirta valstybėms narėms. 

Tiek, kiek Komisija prisideda prie šio proceso, ji savo pasiūlyme dėl peržiūrėtų ES 

telekomunikacijų taisyklių pateikė daugiau nuostatų dėl NRI, atsakingų už ex ante rinkos 

reguliavimą, savarankiškumo ir reguliavimo pajėgumų, įskaitant turimus išteklius. Be to, Komisija 

pasiūlė suderinti minimalius užduočių, kurias valstybės narės turėtų pavesti NRI (atsižvelgiant į jų 

politinį savarankiškumą ir kompetenciją), sąrašus siekiant užtikrinti, kad joms būtų suteikti 

įgaliojimai visose srityse, reikalingijų tikslams pasiekti. 

Be to, siekdama užtikrinti, kad NRI turėtų reikiamų įgaliojimų savo sprendimų vykdymui užtikrinti, 

Komisija pasiūlė, kad, atsižvelgiant į nacionalinės konstitucinės teisės nuostatas, NRI būtų suteikti 

įgaliojimai tiesiogiai skirti sankcijas.  

5. Komisija pritaria šiai rekomendacijai ir laikosi pozicijos, kad ji jau yra iš dalies įgyvendinta, kaip 

nurodyta toliau. 

Komisija jau teikia ir toliau teiks svarbias rekomendacijas valstybėms narėms dėl valstybės 

pagalbos skyrimo plačiajuosčiam ryšiui. Visų pirma: 

i) COMP GD skatina rengti susitikimus prieš teikiant pranešimus (nuo 2016 m. iki dabar COMP 

GD teikė konsultacijas dėl 13 valstybių narių pateiktų 23 išankstinių pranešimų); 

ii) COMP GD sukūrė specialią platformą „eState aid Wiki“, kurioje visos valstybės narės gali 

užduoti klausimus dėl BBIR ir valstybės pagalbos schemų taikymo; 

iii) COMP GD interneto svetainėje pateikiama analitinė schema, kaip valstybės pagalbos taisyklės 

taikomos plačiajuosčiam ryšiui; 

iv) Komisijos sprendimai dėl valstybės pagalbos yra skelbiami COMP GD interneto svetainėje; 
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v) COMP GD, bendradarbiaudamas su REGIO GD, CNECT GD ir AGRI GD, aktyviai dalyvauja 

rengiant įvairius Plačiajuosčio ryšio kompetencijos biurų tinklo mokymus ir vykdant kitas 

iniciatyvas. 

Vienas iš sąlygų tikslų yra išvengti perteklinių gerų privačių investicijų, dėl kurių visada reikia 

atlikti esamos infrastruktūros vertinimą, nors valstybės narės jį ne visada parengia tinkamai. 

Komisija ketina į atnaujinamą Komisijos investavimo į didelės spartos plačiajuostį ryšį vadovą 

įtraukti papildomos informacijos apie pagalbos teikimą pilkosiose ir juodosiose srityse, ypač 

atsižvelgiant į 100 Mbps ir gigabitinės visuomenės tikslus, kad valstybėms narėms suteiktų dar 

daugiau aiškumo šiuo klausimu. 

6. Komisija pritaria šiai rekomendacijai ir laikosi pozicijos, kad ji jau yra iš dalies įgyvendinta, kaip 

nurodyta toliau. 

Siekdama paskatinti itin didelio pralaidumo tinklų diegimą, ypač ekonomiškai mažiau 

perspektyviose vietovėse, pavyzdžiui,  retai gyvenamose ir (arba) kaimo vietovėse, Komisija jau 

pasiūlė į peržiūrėtas ES telekomunikacijų taisykles, dėl kurių šiuo metu derasi ES teisės aktų 

leidėjai, įtraukti konkretų straipsnį, skirtą didmeninės prieigos įmonėms. Šiuo pasiūlymu siekiama 

paskatinti investicijas nustatant supaprastintą reguliavimo modelį, skirtą didelę rinkos dalį 

užimantiems didmeninės prieigos tinklams, apsiribojant sąžiningomis, pagrįstomis ir 

nediskriminacinėmis prieigos taisyklėmis. Komisija stebės, kaip ši nuostata bus perkeliama į 

nacionalinę teisę.  

Iš tikrųjų pagal valstybės pagalbos taisykles jau reikalaujama veiksmingos didmeninės prieigos prie 

subsidijuojamos infrastruktūros visose srityse (baltosiose, pilkosiose ar juodosiose). Be to, 

didmeninės prieigos projektai jau yra laikomi ypač naudingais konkurencijai ir palankiai vertinami 

pagal valstybės pagalbos taisykles. Pavyzdžiui, rengiant konkursą dėl valstybės pagalbos skyrimo 

didmeninės prieigos projektams gali būti skiriami papildomi balai. 

Rengiamame Investavimo į plačiajuostį ryšį vadove bus pateikta papildomų rekomendacijų (visų 

pirma atnaujinus Investavimo į spartųjį plačiajuostį ryšį vadovo skyrių apie veiklos modelius) ir 

pabrėžti šie aspektai. 

7. Komisija pritaria šiai rekomendacijai. 

Komisija teiks rekomendacijas ir skleis geriausią patirtį Audito Rūmų rekomenduojamu klausimu 

bei kitais svarbiais investavimo klausimais prisidėdama prie Plačiajuosčio ryšio kompetencijos 

biurų tinklo veiklos ir peržiūrėdama savo Investavimo į plačiajuostį ryšį vadovą. Komisija visų 

pirma išaiškins skirtingo dydžio projektų, skirtingų technologijų ir investavimo modelių keliamą 

riziką ir suteikiamas galimybes siekdama gerinti investicijų perspektyvumą, skatinti konkurenciją, 

palengvinti skvarbą ir sudaryti geresnes sąlygas gauti ilgalaikį finansavimą. 

8. EIB mano, kad dotacijų pobūdžio viešojo sektoriaus parama labiausiai reikalinga projektams, 

kurių privatūs investuotojai nenori finansuoti dėl nepakankamo jų ekonominio perspektyvumo. 

ESIF reglamento 2015/1017 6 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyta, kad ESIF turėtų remti 

projektus, kurie yra ekonomiškai perspektyvūs, remiantis atlikta sąnaudų ir naudos analize. 

Komisija pažymi, kad CEBF investavimo gairių projekte jau numatyta, kad fondas vienai įmonei ir 

apskritai plyno lauko plačiajuosčio ryšio projektams daugiausia baltosiose ir pilkosiose srityse 

turėtų teikti iki 30 mln. EUR paramą. Be to, Komisija jau ėmėsi veiksmų siekdama su CEBF 

valdytoju susitarti dėl atitinkamų ataskaitų teikimo įpareigojimų, kurie bus nustatyti papildomame 

susitarime. CEBF remiamų projektų pobūdis (mažesnių projekto vykdytojų įgyvendinami plyno 

lauko projektai) atitinka mūsų interesą ryšį diegti nepakankamai aptarnaujamose (pilkosiose ir 

baltosiose) srityse. 



 
Etapas Data 

APM patvirtinimas / audito pradžia 2016 12 14 

Oficialus ataskaitos projekto siuntimas Komisijai (arba kitam 
audituojamam subjektui) 

2018 1 31 

Galutinės ataskaitos patvirtinimas po prieštaravimų procedūros 2018 3 21 

Komisijos (ar kito audituojamo subjekto) oficialių atsakymų 
gavimas visomis kalbomis 

2018 4 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plačiajuostis ryšys, reiškiantis spartesnę, kokybiškesnę 
prieigą prie interneto tampa vis svarbesnis ne vien todėl, 
kad skatina įmonių konkurencingumą, bet ir todėl, kad 
prisideda prie socialinės įtraukties. Priimdama strategiją 
„Europa 2020“, ES 2010 m. nustatė plačiajuosčio ryšio 
tikslus, įskaitant tikslą iki 2020 m. visiems europiečiams 
užtikrinti spartų plačiajuostį ryšį. Šiems tikslams 
įgyvendinti ES 2014–2020 m. laikotarpiui ES valstybėms 
narėms skyrė maždaug 15 milijardų eurų. Mes nustatėme, 
kad plačiajuosčio ryšio aprėptis ES apskritai gerėja, tačiau 
pavyks pasiekti ne visus strategijos „Europa 2020“ tikslus. 
Kaimo vietovėse, į kurį investuoti privatusis sektorius yra 
suinteresuotas mažiau, aprėptis ir toliau yra mažesnė nei 
miestuose, o itin spartaus plačiajuosčio ryšio naudojimas 
gerokai atsilieka nuo tikslo. 

© Europos Sąjunga, 2018 m.

Dėl leidimo naudoti arba kopijuoti nuotraukas arba kitą medžiagą, kurių autorių teisės nepriklauso Europos Sąjungai, 
būtina tiesiogiai kreiptis į autorių teisių subjektus. 

EUROPOS AUDITO RŪMAI 
12, rue Alcide de Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1 

Užklausos: eca.europa.eu/lt/Pages/ContactForm.aspx 
Interneto svetainė: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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