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85 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

85. ragina Komisiją skatinti investicijas 

į naujos kartos technologijų kūrimą ir jų 

diegimą; pabrėžia, kad svarbu garantuoti 

finansavimą siekiant, kad būtų sukurta 

bendroji skaitmeninė rinka visapusiškai 

panaudojant dažnių spektrą, užtikrinti 
fiksuotojo ryšio tinklų atnaujinimą, 

judriojo ryšio tinklų tankinimą, skatinti 

5G diegimą ir gigabitinį junglumą ir daryti 

tolesnę pažangą ES telekomunikacijų 

taisyklių derinimo srityje bei taip siekti 

sukurti tinkamą reguliavimo sistemą, kuri 

padėtų gerinti interneto ryšį visoje 

Sąjungoje; pabrėžia, kad pasinaudojant 

EITP telekomunikacijų sektoriumi ir toliau 

turėtų būti remiama skaitmeninių paslaugų 

infrastruktūra ir sparčiojo plačiajuosčio 

ryšio tinklai ir užtikrinamas jų 

prieinamumas, be kita ko, atokiuose 

regionuose ir kaimo vietovėse, taip pat 

didinamas skaitmeninis raštingumas, tinklų 

sujungiamumas ir sąveikumas; pabrėžia, 

kad reikia remti skaitmeninę Europos 

ekonomikos ir visuomenės transformaciją 

ir investuoti į būtinas technologijas, pvz., 

didelius duomenų kiekius, dirbtinį intelektą 

arba itin našias kompiuterines sistemas, 

infrastruktūrą ir skaitmeninius įgūdžius, 

siekiant stiprinti ES konkurencingumą ir 

gerinti Europos gyventojų gyvenimo 

85. ragina Komisiją skatinti investicijas 

į naujos kartos technologijų kūrimą ir jų 

diegimą; pabrėžia, kad svarbu garantuoti 

finansavimą siekiant atnaujinti fiksuotojo 

ryšio tinklus ir tankinti judriojo ryšio 

tinklus, skatinti 5G diegimą ir gigabitinį 

junglumą ir daryti tolesnę pažangą ES 

telekomunikacijų taisyklių derinimo srityje 

bei taip siekti sukurti tinkamą reguliavimo 

sistemą, kuri padėtų gerinti interneto ryšį 

visoje Sąjungoje; pabrėžia, kad 

pasinaudojant EITP telekomunikacijų 

sektoriumi ir toliau turėtų būti remiama 

skaitmeninių paslaugų infrastruktūra ir 

sparčiojo plačiajuosčio ryšio tinklai ir 

užtikrinamas jų prieinamumas, be kita ko, 

atokiuose regionuose ir kaimo vietovėse, 

taip pat didinamas skaitmeninis 

raštingumas, tinklų sujungiamumas ir 

sąveikumas; pabrėžia, kad reikia remti 

skaitmeninę Europos ekonomikos ir 

visuomenės transformaciją ir investuoti į 

būtinas technologijas, pvz., didelius 

duomenų kiekius, dirbtinį intelektą arba 

itin našias kompiuterines sistemas, 

infrastruktūrą ir skaitmeninius įgūdžius, 

siekiant stiprinti ES konkurencingumą ir 

gerinti Europos gyventojų gyvenimo 

kokybę; 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  89a. pabrėžia, jog sanglaudos politika – 

tai itin svarbus Europos Sąjungos 

priemonių rinkinys, padedantis išreikšti 

solidarumą ES, kaip vieną pagrindinių 

Sąjungos principų, siekiant Sutartyje 

įtvirtinto tikslo skatinti harmoningą visos 

Sąjungos vystymąsi ir šiuo tikslu 

stiprinant ekonominę, socialinę ir 

teritorinę sanglaudą; tai daroma 

vadovaujantis solidarumo principu, 

siekiant skatinti augimą ir mažinti 

nepalankiausias sąlygas turinčių ES 

regionų atsilikimą; 

Or. en 

 

 


