
AD\910862LT.doc PE489.644v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Kultūros ir švietimo komitetas

2011/0299(COD)

27.9.2012

NUOMONĖ
Kultūros ir švietimo komiteto

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
transeuropinių telekomunikacijų tinklų gairių, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas Nr. 1336/97/EB
(COM(2011) 0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))

Nuomonės referentas: Lorenzo Fontana



PE489.644v02-00 2/24 AD\910862LT.doc

LT

PA_Legam



AD\910862LT.doc 3/24 PE489.644v02-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šis reglamentas dėl transeuropinių telekomunikacijų tinklų gairių sudaro pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ dalį. 

Reglamente pateikiama plačiajuosčio ryšio tinklų plėtros sistema atsižvelgiant į Europos 
skaitmeninės darbotvarkės pavyzdinės iniciatyvos tikslus ir šiuo tikslu nustatomi tikslai ir 
prioritetai.

Šioje pavyzdinėje iniciatyvoje nustatyti plataus užmojo ES tikslai skaitmeninės 
infrastruktūros srityje. Tikimasi iki 2020 m. užtikrinti visuotinę aprėptį ir 30 Mbps spartą arba 
užtikrinti, kad bent 50 % Europos namų ūkių naudotųsi didesne kaip 100 Mbps sparta.

Šie siekiai, apibrėžti pasiūlymo tiksluose, padės plėtoti mūsų ekonomiką ir padidins mūsų 
Europos įmonių, tarp kurių yra daugybė MVĮ, konkurencingumą. 

Spartusis ir itin spartus plačiajuostis ryšys suteiks mūsų įmonėms ir valdžios sektoriui 
apčiuopiamų privalumų naujų pasauliniu lygmeniu atsirandančių jėgų atžvilgiu. ES turi 
užsibrėžti uždavinį paversti Europą pirmaujančios technologijos modeliu ir, kad ji galėtų jį 
teisingai ir sistemiškai įgyvendinti, būtina, kad valstybės narės koordinuotų savo plačiajuosčio 
ryšio plėtrą.

Tačiau norint pasiekti konkrečių ir reikšmingų rezultatų, reikia pripažinti kultūros, kaip ES 
vystymosi variklio, svarbą.

Kultūra, pradedant pradiniu ugdymu ir baigiant aukščiausio lygio moksliniais tyrimais, sudaro 
visų vystomosi procesų pagrindą. Investicijos į kultūrą turi padėti pasiekti strategijos „Europa 
2020“ tikslų, kad vyktų svarbi ir lygiagreti mokslinių tyrimų, inovacijų ir visos Europos 
visuomenės plėtra. Jei nebus rimtai atsižvelgta į kultūros vaidmenį, bus labai pakenkta 
Europos progresui ir bus sulaukta priešingų rezultatų.

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) telekomunikacijų tinklai ir paslaugos 
vis labiau tampa internetine infrastruktūra,
kurioje plačiajuosčio ryšio tinklai ir 
skaitmeninės paslaugos yra glaudžiai 
susiję. Internetas tampa vis svarbesne 

(1) telekomunikacijų tinklai ir paslaugos 
vis labiau tampa internetine infrastruktūra, 
kurioje plačiajuosčio ryšio tinklai ir 
skaitmeninės paslaugos yra glaudžiai 
susiję. Internetas tampa vis svarbesne 
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ryšio, paslaugų ir verslo platforma. Todėl 
galimybė visoje Europoje naudotis sparčia 
prieiga prie interneto ir viešojo intereso 
skaitmeninių paslaugų labai svarbi 
ekonomikos augimui ir bendrajai rinkai;

ryšio, paslaugų, švietimo, kultūrinio 
turinio ir verslo platforma. Todėl galimybė 
visoje Europoje naudotis sparčia prieiga 
prie interneto už prieinamą kainą ir 
viešojo intereso skaitmeninių paslaugų 
labai svarbi socialiniam ir kultūros 
vystymuisi, ekonomikos augimui, bendrajai 
rinkai, taip pat skaitmeninei žmonių ir 
daugybės ekonominiu bei kultūriniu 
požiūriais nepalankioje padėtyje esančių 
vietovių integracijai;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2010 m. kovo 26 d. Europos Vadovų 
Taryba palankiai įvertino Komisijos 
pasiūlymą pradėti įgyvendinti strategiją 
„Europa 2020“. Vienas iš trijų „Europa 
2020“ prioritetų yra pažangus augimas 
vystant žiniomis ir inovacijomis 
grindžiamą ūkį. Investicijos į 
telekomunikacijas, būtent į plačiajuosčio 
ryšio tinklus ir skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūrą, yra būtina pažangaus, bet 
kartu tvaraus ir integracinio Sąjungos
ekonominio augimo sąlyga;

(2) 2010 m. kovo 26 d. Europos Vadovų 
Taryba palankiai įvertino Komisijos 
pasiūlymą pradėti įgyvendinti strategiją 
„Europa 2020“. Vienas iš trijų „Europa 
2020“ prioritetų yra pažangus augimas 
vystant žiniomis ir inovacijomis 
grindžiamą ūkį. Investicijos į 
telekomunikacijas, būtent į plačiajuosčio 
ryšio tinklus ir skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūrą, yra būtina pažangaus, bet 
kartu tvaraus ir integracinio ekonominio 
augimo, taip pat piliečių socialinio ir 
kultūrinio dalyvavimo Sąjungoje sąlyga;
Strategija „Europa 2020“ bus prisidėta 
prie MVĮ konkurencingumo, sąveikumo ir 
prieigos prie nacionalinių sistemų 
savitarpio jungčių didinimo, o ilgainiui –
prie bendros skaitmeninės rinkos 
vystymo;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų 
Taryba patvirtino Europos skaitmeninę 
darbotvarkę ir visas institucijas paragino ją 
visiškai įgyvendinti. Skaitmenine 
darbotvarke siekiama nustatyti kryptį, kuri 
užtikrintų galimybę geriausiai panaudoti 
informacinių ir ryšio technologijų 
ekonominį potencialą, visų pirma diegiant 
didelės spartos plačiajuosčio ryšio tinklus 
siekiant užtikrinti, kad iki 2020 m. visi 
europiečiai galėtų naudotis internetu 
didesne nei 30 Mbps ryšio sparta, o ne 
mažiau kaip 50 % Europos namų ūkių 
naudotųsi internetu didesne kaip 100 Mbps 
ryšio sparta. Skaitmenine darbotvarke 
siekiama užtikrinti stabilų teisinį pagrindą, 
kuriuo būtų skatinamos investicijos į atvirą 
ir konkurencingą spartaus interneto 
infrastruktūrą ir susijusias paslaugas; tikra 
bendroji interneto turinio ir paslaugų rinka; 
aktyvi parama turtingam Europos 
kultūriniam paveldui skaitmeninti ir 
prieigos prie interneto bei visuotinio 
naudojimosi juo skatinimas, ypač skatinant 
kompiuterinį raštingumą ir prieinamumą. 
Be to, valstybės narės turėtų įgyvendinti 
nacionalinius didelės spartos interneto 
diegimo planus, pagal kuriuos viešasis 
finansavimas būtų tikslingai skiriamas 
sritims, kuriose nepakanka privačiųjų 
investicijų į interneto infrastruktūrą, ir būtų 
skatinama diegti pažangias prieinamas 
internetines paslaugas ir jomis naudotis;

(3) 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų 
Taryba patvirtino Europos skaitmeninę 
darbotvarkę ir visas institucijas paragino ją 
visiškai įgyvendinti. Skaitmenine 
darbotvarke siekiama nustatyti kryptį, kuri 
užtikrintų galimybę geriausiai panaudoti 
informacinių ir ryšio technologijų socialinį, 
kultūrinį ir ekonominį potencialą, visų 
pirma diegiant didelės spartos 
plačiajuosčio ryšio tinklus siekiant 
užtikrinti, kad iki 2020 m. visi europiečiai 
galėtų naudotis internetu didesne nei 
30 Mbps ryšio sparta, o ne mažiau kaip 
50 % Europos namų ūkių naudotųsi 
internetu didesne kaip 100 Mbps ryšio 
sparta. Skaitmenine darbotvarke siekiama 
užtikrinti stabilų teisinį pagrindą, kuriuo 
būtų skatinamos investicijos į atvirą ir 
konkurencingą spartaus interneto 
infrastruktūrą ir susijusias paslaugas; tikra 
bendroji interneto turinio ir paslaugų rinka; 
aktyvi parama turtingam Europos 
kultūriniam paveldui skaitmeninti ir 
prieigos prie interneto bei visuotinio 
naudojimosi juo skatinimas, ypač skatinant 
kompiuterinį raštingumą ir prieinamumą. 
Be to, valstybės narės turėtų įgyvendinti 
nacionalinius didelės spartos interneto 
diegimo planus, pagal kuriuos viešasis 
finansavimas būtų tikslingai skiriamas 
sritims, kuriose nepakanka privačiųjų 
investicijų į interneto infrastruktūrą, ir būtų 
skatinama diegti pažangias prieinamas 
internetines paslaugas ir jomis naudotis;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 

(4) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
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ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Plačiajuostis ryšys Europoje. 
Investavimas į skaitmeninių technologijų 
skatinamą augimą“ padaryta išvada, kad 
dėl didžiulės interneto reikšmės nauda 
visuomenei gerokai viršija privačiąsias 
paskatas investuoti į spartesnius tinklus. 
Todėl šioje srityje viešoji parama būtina, 
tačiau ji neturėtų pernelyg iškreipti 
konkurencijos;

ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Plačiajuostis ryšys Europoje. 
Investavimas į skaitmeninių technologijų 
skatinamą augimą“ padaryta išvada, kad 
dėl didžiulės interneto reikšmės nauda 
visuomenei gerokai viršija privačiąsias 
paskatas investuoti į spartesnius tinklus. 
Todėl šioje srityje viešoji parama būtina, 
ypač kaimo vietovėse, tačiau ji neturėtų 
pernelyg iškreipti konkurencijos.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) turėtų būti atkreiptas dėmesys į tai, 
kad investicijoms į greitesnius tinklus 
svarbi viešoji parama. Atsižvelgiant į šio 
klausimo svarbą ir susijusio finansavimo 
lygį Sąjunga turėtų užtikrinti, kad 
valstybės pagalba būtų naudojama kaip 
paskata investuoti į sritis, kuriose 
prognozuojama ypač nedidelė grąža;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Strategijos „Europa 2020“ 
biudžetas“ pripažįstama, kad Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė turėtų būti 
kuriama daugiametės finansinės programos 
kontekste, kad būtų sprendžiami 
transporto, energetikos, informacijos ir 
ryšio technologijų sričių infrastruktūros 
klausimai. Šių sektorių sinergija, taip pat 
sinergija su kitomis Sąjungos investicijų 

(5) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Strategijos „Europa 2020“ 
biudžetas“ pripažįstama, kad Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė turėtų būti 
kuriama daugiametės finansinės programos 
kontekste, kad būtų sprendžiami 
transporto, energetikos, informacijos ir 
ryšio technologijų sričių infrastruktūros 
klausimai. Šių sektorių sinergija, taip pat 
sinergija su kitomis Sąjungos investicijų 
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programomis labai svarbi, nes iškyla 
panašūs uždaviniai, reikalaujantys 
sprendimų, kuriais būtų skatinamas 
augimas, mažinamas susiskaidymas, 
stiprinama sanglauda, teikiama pirmenybė 
naujoviškoms finansinėms priemonėms, 
sprendžiamos rinkos problemos ir 
šalinamos bendrosios rinkos sukūrimo 
kliūtys;

programomis labai svarbi, nes iškyla 
panašūs uždaviniai, reikalaujantys 
sprendimų, kuriais būtų skatinamas 
augimas, mažinamas susiskaidymas, 
stiprinama sanglauda, mažinami 
išsivystymo skirtumai visuose ES 
regionuose, teikiama pirmenybė 
naujoviškoms finansinėms priemonėms, 
sprendžiamos rinkos problemos ir 
šalinamos bendrosios rinkos sukūrimo 
kliūtys;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) atviram internetui gyvybiškai svarbus 
visapusiškas neutralumas;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) šiame reglamente išvardyti bendros 
svarbos projektai taip pat turėtų 
pasitarnauti siekiant kuo greičiau 
patikrinti Europos, nacionalinio ir 
regioninio lygmens infrastruktūrą, kad 
būtų nustatytos plačiajuosčio ryšio 
užtikrinimo spragos ir pašalintos 
vadinamosios skaitmeninės kliūtys 
naudojant viešas ir privačias investicijas;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) atvirų ir konkurencingų rinkų sistemoje 
Sąjungos intervencija būtina siekiant 
išspręsti rinkos problemas. Teikdama 
finansinę paramą ir infrastruktūros projektų 
papildomo finansavimo svertus, Sąjunga 
gali prisidėti prie telekomunikacijų srities 
transeuropinių tinklų kūrimo ir plėtojimo ir 
taip užtikrinti didesnį poveikį rinkai, 
efektyvesnį valdymą ir geresnį išteklių 
panaudojimą;

(9) atvirų ir konkurencingų rinkų sistemoje 
Sąjungos intervencija būtina siekiant 
išspręsti rinkos problemas. Teikdama 
finansinę paramą ir infrastruktūros projektų 
papildomo finansavimo svertus, Sąjunga 
gali prisidėti prie telekomunikacijų srities 
transeuropinių tinklų kūrimo ir plėtojimo ir 
taip užtikrinti didesnį poveikį rinkai, 
efektyvesnį valdymą, geresnį išteklių 
panaudojimą ir piliečių dalyvavimą 
ekonominiame ir socialiniame gyvenime;
Įgyvendinant projektus, kuriuos ketinama 
finansuoti, turėtų būti atsižvelgta į 
technologinio neutralumo principą, kuris 
gyvybiškai svarbus atviram internetui.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) kalbant apie naudojimąsi viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystėmis 
spartaus plačiajuosčio ryšio paslaugoms 
teikti, ypač kaimo vietovėse, pageidautina, 
kad šiomis ES finansuojamomis 
partnerystėmis būtų pasinaudota tarp 
regioninių ir vietos valdžios institucijų ir 
mažų ir vidutinių informacinių ir ryšių 
technologijų (IRT) įmonių viešųjų IRT 
paslaugų srityje, kadangi jos gali būti 
tvarus įgūdžių ir žinių plėtojimo vietoje 
pagrindas visoje Sąjungoje;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) su didele plačiajuosčio ryšio sparta 
siejama didelė ekonominė ir socialinė 
nauda, kurios investuotojai negali nei gauti, 
nei panaudoti. Spartusis ir itin spartus 
plačiajuostis ryšys yra itin svarbus, kad 
infrastruktūroje būtų galima kurti ir diegti 
skaitmenines paslaugas, kurios 
grindžiamos fizinių tinklų prieinamumu, 
sparta, patikimumu ir atsparumu. 
Spartesnių tinklų diegimas ir skverbtis 
suteikia galimybę diegti naujoviškas 
paslaugas, kurioms reikalinga didesnė 
sparta. Siekiant užtikrinti didžiausią šių 
dviejų telekomunikacijų tinklų 
komponentų sinergiją ir sąveiką, būtina 
imtis veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(10) su didele plačiajuosčio ryšio sparta 
siejama didelė ekonominė, socialinė ir 
kultūrinė nauda, kurios investuotojai 
negali nei gauti, nei panaudoti. Spartusis ir 
itin spartus plačiajuostis ryšys yra itin 
svarbus, kad infrastruktūroje būtų galima 
kurti ir diegti skaitmenines paslaugas, 
kurios grindžiamos fizinių tinklų 
prieinamumu, sparta, patikimumu ir 
atsparumu. Visapusiškas spartesnių tinklų 
diegimas ir skverbtis suteikia galimybę 
diegti naujoviškas paslaugas, kurioms 
reikalinga didesnė sparta. Siekiant 
užtikrinti didžiausią šių dviejų 
telekomunikacijų tinklų komponentų 
sinergiją ir sąveiką, būtina imtis veiksmų 
Sąjungos lygmeniu;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) vystant itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio tinklus gerinamas e. valdymas, nes 
taip kovojama su biurokratija, be to, 
asmenims ir įmonėms užtikrinama 
lengvesnė prieiga prie viešųjų paslaugų ir 
taip užtikrinama didelė ekonominė ir 
socialinė nauda;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) itin spartaus plačiajuosčio ryšio 
diegimas bus ypač naudingas mažoms ir 
vidutinėms įmonėms (MVĮ), kurios dažnai 

(11) dėl naujoviškų interneto paslaugų, 
šiuolaikinės programinės įrangos ir 
taikomųjų ryšių programų, taip pat 
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negali naudotis internetinėmis 
paslaugomis, tokiomis kaip nuotolinis 
išteklių valdymas (angl. cloud computing) 
dėl nepakankamų prisijungimo galimybių 
ir menkos esamų plačiajuosčio ryšio 
jungčių spartos. Spartus internetas suteiktų 
didelių galimybių didinti MVĮ našumą;

mobiliųjų prietaisų, kuriais naudojantis 
užtikrinamas interneto ryšys, būtina 
nuolat didinti duomenų apimtį. Itin 
spartaus plačiajuosčio ryšio diegimas bus 
ypač naudingas mažoms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ), taip pat kultūros ir 
kūrybos sektoriams, kurie dažnai negali 
naudotis internetinėmis paslaugomis, 
tokiomis kaip nuotolinis išteklių valdymas 
(angl. cloud computing) dėl nepakankamų 
prisijungimo galimybių ir menkos esamų 
plačiajuosčio ryšio jungčių spartos. Spartus 
internetas suteiktų didelių galimybių 
didinti MVĮ našumą; Turint galvoje šį 
tikslą, ypatingas dėmesys – ypač 
atsižvelgiant į dabartinę krizę – turėtų būti 
teikiamas įmonių vietovėms, kurios dėl 
geografinių ar aplinkos apsaugos 
problemų dar nėra prijungtos prie 
plačiajuosčio ryšio tinklo.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) norint teikti paslaugas kaimo 
vietovėse, gyvybiškai svarbu išplėsti 
prieigos tinklus – taip būtų lengviau 
prijungti individualius namus;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) plėtojant plačiajuosčio ryšio tinklų ir 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūrą bus
prisidedama prie Sąjungos tikslo mažinti 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, nes bus užtikrinta galimybė 
taikyti veiksmingesnio energijos 

(13) plėtojant plačiajuosčio ryšio tinklų ir 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūrą turėtų 
būti prisidedama prie Sąjungos tikslo 
mažinti išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, nes bus užtikrinta 
galimybė taikyti veiksmingesnio energijos 
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naudojimo sprendimus daugelyje Europos 
ekonomikos sektorių. Šį teigiamą poveikį 
šiek tiek ribos didėjantis energijos ir 
išteklių paklausa, daugiausiai susijusi su 
plačiajuosčio ryšio tinklų statyba ir 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūros 
naudojimu;

naudojimo sprendimus daugelyje Europos 
ekonomikos sektorių. Šį teigiamą poveikį 
šiek tiek ribos didėjantis energijos ir 
išteklių paklausa, daugiausiai susijusi su 
plačiajuosčio ryšio tinklų statyba ir 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūros 
naudojimu;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) išsaugant ir didinant Europos viešojo 
sektoriaus įstaigų turtingo ir įvairaus 
kultūrinio turinio ir duomenų prieinamumą 
ir suteikiant galimybę juos pakartotinai 
naudoti visapusiškai atsižvelgiant į autorių 
ir gretutines teises, bus skatinamas 
kūrybiškumas, inovacijos ir verslumas. 
Nekliudoma prieiga prie pakartotinai 
naudotinų daugiakalbių išteklių padės 
įveikti kalbos barjerus, kurie kenkia 
internetinių paslaugų vidaus rinkai ir riboja 
galimybes įgyti žinių;

(18) didinant ir išsaugant Europos viešojo 
sektoriaus įstaigų turtingo ir įvairaus 
kultūrinio turinio ir duomenų prieinamumą 
ir suteikiant galimybę juos pakartotinai 
naudoti visapusiškai atsižvelgiant į autorių 
ir gretutines teises, bus skatinamas 
kūrybiškumas, inovacijos, verslumas ir 
didinamas skaidrumas. Nekliudoma 
prieiga prie pakartotinai naudotinų 
daugiakalbių išteklių padės įveikti 
administracinius ir kalbos barjerus, kurie 
kenkia internetinių paslaugų vidaus rinkai 
ir riboja galimybes įgyti žinių; Šiuo 
požiūriu svarbu pabrėžti Europos 
platformos, kaip pagrindo dalytis didžiulio 
Europos kultūros paveldo turiniu, svarbą. 
Tačiau nacionaliniams, regioniniams ir 
vietos sprendimų priėmėjams turi būti 
toliau užtikrinama galimybė patiems 
spręsti dėl to, kaip naudoti savo 
informaciją, ir padengti didelę dalį savo 
išlaidų, susijusių su jų viešų pareigų 
atlikimu;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) plačiajuosčio ryšio tinklų ir 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūrų 
vystymas padės pasiekti Sąjungos tikslą 
užtikrinti valstybėse narėse didesnę naujų 
technologijų skvarbą visais švietimo 
lygmenimis ir kartu tobulinti 
skaitmeninius mokinių ir studentų 
įgūdžius;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18b) sudarant galimybę mokytis visą 
gyvenimą, vystant plačiajuosčio ryšio 
tinklus ir skatinant naujų technologijų 
skvarbą visi Sąjungos piliečiai 
nepriklausomai nuo amžiaus galės 
tobulinti įgūdžius naujų technologijų 
srityje ar juos įgyti; 

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) saugos ir saugumo srityje ES masto 
interneto saugos išteklių, informacinių 
sistemų ir programinių priemonių bendro 
naudojimo sistema padės užtikrinti, kad 
vaikai galėtų saugiau naudotis internetu. Ji 
užtikrins, kad šimtus tūkstančių užklausų ir 
įspėjimų per metus apdorojantys centrai 
galėtų veikti visoje Europoje. Ypatingos 
svarbos informacinė infrastruktūra 
užtikrins geresnes Sąjungos masto 
parengties, keitimosi informacija, 
koordinavimo ir reagavimo į grėsmę 

(19) saugos ir saugumo srityje ES masto 
interneto saugos išteklių, informacinių 
sistemų ir programinių priemonių bendro 
naudojimo sistema padės užtikrinti, kad 
būtų galima saugiau naudotis internetu. 
Visos skaitmeninių paslaugų ir ryšių 
infrastruktūros šioje srityje turi atsižvelgti 
į interneto atvirumą ir turėtų skatinti 
technologijų požiūriu neutralius 
sprendimus. Ji užtikrins, kad šimtus 
tūkstančių užklausų ir įspėjimų per metus 
apdorojantys centrai galėtų veikti visoje 
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elektroniniam saugumui galimybes; Europoje. Ypatingos svarbos informacinė 
infrastruktūra užtikrins geresnes Sąjungos 
masto parengties, keitimosi informacija, 
koordinavimo ir reagavimo į grėsmę 
elektroniniam saugumui galimybes;

Pagrindimas

Visi piliečiai turėtų naudotis saugesnės interneto aplinkos privalumais, tačiau turi būti 
paisoma atviro interneto principo.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kad būtų atsižvelgta į informacijos ir 
ryšių technologijų sričių raidą, šio 
reglamento priedo pakeitimų atžvilgiu 
įgaliojimai priimti teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti deleguoti 
Komisijai. Itin svarbu, kad Komisija, 
atlikdama parengiamąjį darbą, tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas su 
ekspertais. Šio delegavimo tikslas – spręsti 
su naujais technologiniais ir rinkos 
pokyčiais, naujais politikos prioritetais ar 
dėl skirtingų rūšių (pvz., transporto ir 
energetikos) infrastruktūros sinergijos 
atsiradusiomis naujomis galimybėmis 
susijusius klausimus. Įgaliojimų 
delegavimas taikomas tik bendros svarbos 
projektų aprašymo pakeitimams, bendros 
svarbos projekto įtraukimui į sąrašą ar 
nebeaktualaus bendros svarbos projekto 
išbraukimui iš sąrašo remiantis iš anksto 
nustatytais, aiškiais ir skaidriais kriterijais;

(21) kad būtų atsižvelgta į informacijos ir 
ryšių technologijų sričių raidą, šio 
reglamento priedo pakeitimų atžvilgiu 
įgaliojimai priimti teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti deleguoti 
Komisijai. Itin svarbu, kad Komisija, 
atlikdama parengiamąjį darbą, tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas su 
ekspertais, taip pat konsultacijas regionų 
ir vietos lygmenimis. Šio delegavimo 
tikslas – spręsti su naujais technologiniais 
ir rinkos pokyčiais, naujais politikos 
prioritetais ar dėl skirtingų rūšių (pvz., 
transporto ir energetikos) infrastruktūros 
sinergijos atsiradusiomis naujomis 
galimybėmis susijusius klausimus. 
Įgaliojimų delegavimas taikomas tik 
bendros svarbos projektų aprašymo 
pakeitimams, bendros svarbos projekto 
įtraukimui į sąrašą ar nebeaktualaus 
bendros svarbos projekto išbraukimui iš 
sąrašo remiantis iš anksto nustatytais, 
aiškiais ir skaidriais kriterijais;

Pakeitimas 21
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Komisija, rengdama ir sudarydama 
deleguotuosius teisės aktus, turėtų
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
kartu, laiku ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

(22) Komisija, rengdama ir sudarydama 
deleguotuosius aktus, turi užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų kartu, laiku ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) prisidedama prie ekonomikos augimo ir 
skatinama bendrosios rinkos plėtra, todėl 
gerinamas Europos ekonomikos 
konkurencingumas, įskaitant mažų ir 
vidutinių įmonių konkurencingumą;

1) prisidedama prie ekonomikos, 
kultūrinio ir socialinio augimo ir 
socialinio dalyvavimo, taip pat prie 
informacijos skleidimo ir kultūros kūrinių 
ir skatinama bendrosios rinkos plėtra bei 
visų ekonominių sunkumų turinčių sričių 
skaitmeninė integracija, todėl gerinamas 
Europos ekonomikos konkurencingumas, 
įskaitant mažų ir vidutinių įmonių 
konkurencingumą;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) padedama valstybėms narėms siekti 
skaitmeninės darbotvarkės tikslo iki 
2020 m. užtikrinti visiems ES piliečiams 
prieigą prie itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio ir tarpinio tikslo iki 2013 m. 
užtikrinti visiems ES piliečiams prieigą 
prie bazinio interneto ryšio;

Pakeitimas 24
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) prisidedama prie kasdienio piliečių 
gyvenimo ir verslo įmonių bei valdžios 
institucijų kasdienės veiklos gerinimo, nes 
skatinamas nacionalinių telekomunikacijų 
tinklų sujungimas, jų sąveika ir prieiga prie 
tokių tinklų;

2) prisidedama prie kasdienio piliečių 
gyvenimo ir verslo įmonių, organizacijų, 
viešų ir privačių bei valdžios institucijų 
kasdienės veiklos gerinimo, nes skatinamas 
nacionalinių telekomunikacijų tinklų 
sujungimas, jų sąveika ir prieiga prie tokių 
tinklų prieinamomis kainomis;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) skatinamas sparčiojo ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklų diegimas visoje 
Europoje, todėl tampa lengviau kurti ir 
diegti transeuropines skaitmenines
paslaugas;

(3) skatinamas sparčiojo ir itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio tinklų diegimas visoje 
Europoje vadovaujantis technologijų 
neutralumo principu ir ypatingą dėmesį 
skiriant kaimo vietovėms, todėl tampa 
lengviau kurti ir diegti transeuropines 
skaitmenines paslaugas.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) palengvinamas darnus transeuropinių 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūros 
diegimas, jos sąveika ir koordinavimas 
Europos lygmeniu, taip pat jos naudojimas, 
techninė priežiūra ir modernizavimas;

4) palengvinamas darnus transeuropinių 
skaitmeninių paslaugų infrastruktūros 
diegimas, jos sąveika ir koordinavimas 
Europos lygmeniu, taip pat jos naudojimas, 
techninė priežiūra ir modernizavimas, 
pagrįstas kultūriniu požiūriu ir aplinkos 
tvarumu.

Pakeitimas 27
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) laikomasi tinklo neutralumo principų.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b) padedama užtikrinti platesnę prieigą 
prie kultūros ir nacionalinio paveldo 
internetu.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c) sudarius galimybę naudotis 
plačiajuosčiu interneto ryšiu užtikrinamos 
svarbios švietimo priemonės, ypač mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) itin spartaus plačiajuosčio ryšio, kuriuo 
užtikrinama 100 Mbps ir didesnė duomenų 
perdavimo sparta, tinklų diegimas;

a) visapusiškų itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio, kuriuo užtikrinama 100 Mbps ir 
didesnė duomenų perdavimo sparta, tinklų 
diegimas;

Pakeitimas 31
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) plačiajuosčio ryšio tinklų diegimas
siekiant sujungti salas, sunkiai prieinamus 
ir periferinius regionus su centriniais 
Sąjungos regionais, užtikrinant, kad 
duomenų perdavimo sparta tuose 
regionuose būtų pakankama 30 Mbps arba 
didesnei plačiajuosčio ryšio spartai 
užtikrinti;

b) plačiajuosčio ryšio tinklų, ypač prieigos 
tinklų, diegimui ir duomenų rinkimo 
tinklų gerinimui siekiant sujungti salas,
kaimo, kalnuotus, tarpvalstybinius,
sunkiai prieinamus ir periferinius regionus 
su centriniais Sąjungos regionais turi būti 
skiriamas tinkamas finansavimas
užtikrinant, kad duomenų perdavimo sparta 
tuose regionuose būtų pakankama 30 Mbps 
arba didesnei plačiajuosčio ryšio spartai 
užtikrinti;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) plačiajuosčio ryšio tinklų ir paslaugų 
infrastruktūrų visapusiško prieinamumo 
Sąjungoje pagerinimas struktūriniu 
požiūriu silpnuose regionuose 
neatsižvelgiant į jų ekonominį 
patrauklumą, siekiant palengvinti piliečių 
dalyvavimą visuomenės ir pirmiausia 
kultūros veikloje;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerysčių tarp regioninių ir vietos 
valdžios institucijų ir mažų ir vidutinių 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
įmonių viešųjų IRT paslaugų srityje 
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rėmimas.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės ir (arba) kiti už bendros 
svarbos projektų įgyvendinimą atsakingi ar 
prie jų įgyvendinimo prisidedantys 
subjektai pagal atitinkamus šio reglamento 
reikalavimus imasi reikiamų teisinių, 
administracinių, techninių ir finansinių 
priemonių.

3. Valstybės narės, regioninės ir vietos 
valdžios institucijos ir (arba) kiti už 
bendros svarbos projektų įgyvendinimą 
atsakingi ar prie jų įgyvendinimo 
prisidedantys subjektai pagal atitinkamus 
šio reglamento reikalavimus imasi 
reikiamų teisinių, administracinių, 
techninių ir finansinių priemonių.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Įgyvendinant veiksmus, kuriais 
prisidedama prie bendros svarbos projektų, 
gali būti teikiama ES finansinė parama 
reglamente, kuriuo sukuriama Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė, [REF] 
numatytomis sąlygomis pagal jame 
numatytas priemones. Finansinė parama 
teikiama pagal galiojančias Sąjungoje 
priimtas taisykles ir procedūras, 
atsižvelgiant į finansavimo prioritetus ir 
turimus išteklius.

5. Įgyvendinant veiksmus, kuriais 
prisidedama prie bendros svarbos projektų 
ir kurie reikalingi plačiajuosčio ryšio 
paslaugų teikimui užtikrinti, gali būti 
teikiama ES finansinė parama reglamente, 
kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros 
tinklų priemonė, [REF] numatytomis 
sąlygomis pagal jame numatytas 
priemones. Finansinė parama teikiama 
pagal galiojančias Sąjungoje priimtas 
taisykles ir procedūras, atsižvelgiant į 
finansavimo prioritetus ir turimus išteklius.
Ši parama numatyta greta pagalbos, 
teikiamos pagal kitas Bendrijos 
programas ir iniciatyvas, įskaitant 
struktūrinius fondus. Komisija užtikrina, 
kad taikant bendros svarbos projektų 
rėmimo priemones nemažėtų ryžtas 
įgyvendinti viešo ir (arba) privataus 
sektoriaus iniciatyvas, kurių jau imtasi ar 
kurios rengiamos ir kurioms negali būti 
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skirtas finansavimas pagal kitas Bendrijos 
priemones.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjunga gali užmegzti ryšius, diskutuoti, 
keistis informacija ir bendradarbiauti su 
trečiųjų valstybių valdžios institucijomis ar 
bet kuriomis kitomis organizacijomis, kad 
pasiektų bet kurį iš šių gairių tikslų, jei dėl 
tokio bendradarbiavimo padidinama 
europinė pridėtinė vertė. Be kitų tikslų, 
šiuo bendradarbiavimu siekiama skatinti 
transeuropinių telekomunikacijų tinklų ir 
trečiųjų valstybių telekomunikacijų tinklų 
sąveiką.

1. Sąjunga gali užmegzti ryšius, diskutuoti, 
keistis informacija ir bendradarbiauti su 
trečiųjų valstybių valdžios institucijomis ar 
bet kuriomis kitomis organizacijomis, kad, 
jei tai atitinka viešąjį interesą, pasiektų bet 
kurį iš šių gairių tikslų, jei dėl tokio 
bendradarbiavimo padidinama europinė 
pridėtinė vertė. Be kitų tikslų, šiuo 
bendradarbiavimu siekiama skatinti 
transeuropinių telekomunikacijų tinklų ir 
trečiųjų valstybių telekomunikacijų tinklų 
sąveiką. Šis bendradarbiavimas 
koordinuojamas remiantis strategijomis, 
parengtomis Sąjungos išorės politikos, 
pirmiausia aprėpiančios Europos 
kaimynystės priemonę, pagrindu, ir bet 
kokiomis makroregioninėmis 
strategijomis, kurios jau įgyvendinamos 
ar yra rengiamos.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjunga taip pat gali užmegzti ryšius, 
diskutuoti, keistis informacija ir 
bendradarbiauti su tarptautinėmis 
organizacijomis ir trečiosiose valstybėse 
įsisteigusiais juridiniais asmenimis, kad 
pasiektų bet kurį iš šių gairių tikslų.

2. Sąjunga taip pat gali užmegzti ryšius, 
diskutuoti, keistis informacija ir 
bendradarbiauti su tarptautinėmis 
organizacijomis ir trečiosiose valstybėse 
įsisteigusiais juridiniais asmenimis, kad 
pasiektų bet kurį iš šių gairių tikslų, kuris 
atitinka viešąjį interesą.
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šiose ataskaitose Komisija taip pat 
vertina, ar bendros svarbos projektų sritis ir 
toliau atitinka politinius prioritetus, 
technologijų raidą arba padėtį atitinkamose 
rinkose. Svarbiausių projektų ataskaitose 
pateikiama poveikio aplinkai analizė, 
kurioje atsižvelgiama į prisitaikymą prie 
klimato kaitos padarinių ir poreikį juos 
mažinti, taip pat į atsparumą nelaimėms. 
Tokia peržiūra taip pat gali būti atliekama 
bet kada, kai manoma esant reikalinga.

4. Šiose ataskaitose Komisija taip pat 
vertina, ar bendros svarbos projektų sritis ir 
toliau atitinka politinius prioritetus, 
regionines ir socialines reikmes,
technologijų raidą arba padėtį atitinkamose 
rinkose. Svarbiausių projektų ataskaitose 
pateikiama poveikio aplinkai analizė, 
kurioje atsižvelgiama į prisitaikymą prie 
klimato kaitos padarinių ir poreikį juos 
mažinti, taip pat į atsparumą nelaimėms. 
Tokia peržiūra taip pat gali būti atliekama 
bet kada, kai manoma esant reikalinga.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Diegiant ir plėtojant transeuropinius 
telekomunikacijų tinklus (plačiajuosčio 
ryšio tinklus ir skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūrą) prisidedama prie 
ekonomikos augimo skatinimo, naujų 
darbo vietų kūrimo ir tvirtos skaitmeninės 
bendrosios rinkos sukūrimo. Visų pirma 
juos diegiant bus užtikrinama galimybė 
naudotis spartesniu interneto ryšiu, gerinti 
kasdienį piliečių, įskaitant vaikų ir 
jaunimo, gyvenimą bei kasdienę verslo 
įmonių ir valdžios institucijų veiklą 
suteikiant galimybę naudotis 
informacinėmis technologijomis, gerinama 
sąveika ir palengvinamas bendrai sutartų 
standartų derinimas arba vienodinimas.

Diegiant ir plėtojant transeuropinius 
telekomunikacijų tinklus (plačiajuosčio 
ryšio tinklus ir skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūrą) prisidedama prie 
ekonomikos augimo skatinimo, naujų 
darbo vietų kūrimo, Europos kultūros 
paveldo populiarinimo ir tvirtos 
skaitmeninės bendrosios rinkos sukūrimo. 
Visų pirma juos diegiant bus užtikrinama 
galimybė naudotis spartesniu interneto 
ryšiu, gerinti kasdienį piliečių, įskaitant 
vaikų ir jaunimo, gyvenimą bei kasdienę 
verslo įmonių ir valdžios institucijų veiklą 
suteikiant galimybę naudotis 
informacinėmis technologijomis, gerinama 
sąveika ir palengvinamas bendrai sutartų 
standartų derinimas arba vienodinimas.

Pakeitimas 40
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Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 1 skirsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Diegiant transeuropinius
telekomunikacijų tinklus, kurie padės 
pašalinti skaitmeninėje bendrojoje rinkoje 
esančias kliūtis, bus vykdomi tyrimai ir 
programos rėmimo veiksmai. Jie yra:

Tik tais atvejais, kai transeuropinių
telekomunikacijų tinklų, kurie padės 
pašalinti skaitmeninėje bendrojoje rinkoje 
esančias kliūtis, diegimas negali būti 
atitinkamai finansuojamas valstybės 
narės lygmeniu, juos diegiant vykdomi 
tyrimai ir programos rėmimo veiksmai. Jie 
yra:

Pagrindimas

Planų sudarymas ir galimybių studijos nėra prioritetinės subsidijavimo ES lygmeniu sritys.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio devintos pastraipos pirmos dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisant naudojamos technologijos, 
veiksmais, kuriais prisidedama prie 
plačiajuosčio ryšio tinklų srities bendros 
svarbos projekto:

Nepaisant naudojamos technologijos, 
veiksmais, kuriais prisidedama prie 
plačiajuosčio ryšio tinklų srities bendros 
svarbos projekto, kai įmanoma parodyti, 
kad rinka nepajėgi šios infrastruktūros 
užtikrinti vadovaujantis komerciniais 
principais:

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio dešimta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Plačiajuosčio ryšio tinklų diegimas siekiant 
sujungti salas, sunkiai prieinamus ir 
periferinius regionus su centriniais 
Sąjungos regionais, įskaitant prireikus 
povandeninius kabelius, bus remiamas tais 
atvejais, kai būtina užtikrinti izoliuotų 

Plačiajuosčio ryšio tinklų diegimas siekiant 
sujungti salas, kalnuotus, sunkiai 
prieinamus ir periferinius regionus su 
centriniais Sąjungos regionais, įskaitant 
prireikus povandeninius kabelius, bus 
remiamas tais atvejais, kai būtina užtikrinti 
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bendruomenių prieigą prie plačiajuosčio 
30 Mbps ir didesnės spartos ryšio. Tokia 
parama turėtų būti papildomos kitos tuo 
tikslu skiriamos ES arba nacionalinės 
lėšos.

izoliuotų bendruomenių prieigą prie 
plačiajuosčio 30 Mbps ir didesnės spartos 
ryšio. Tokia parama turėtų būti papildomos 
kitos tuo tikslu skiriamos ES arba 
nacionalinės lėšos.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio keturiolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, remiamas didelės spartos ryšio 
užtikrinimas viešose prieigos prie interneto 
vietose, būtent viešosiose įstaigose, kaip 
antai mokyklose, ligoninėse, vietos 
valdžios įstaigų biuruose ir bibliotekose.

Be to, remiamas didelės spartos ryšio 
užtikrinimas viešose prieigos prie interneto 
vietose, būtent viešosiose įstaigose, kaip 
antai mokyklose, universitetuose, 
mokslinių tyrimų centruose, ligoninėse, 
vietos valdžios įstaigų biuruose, 
bibliotekose ir muziejuose.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 skirsnio ketvirtos paryškintos antraštinės dalies antros pabrauktos antraštės 
pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bus kuriami ir diegiami ryšio kanalai ir 
platformos siekiant pagerinti ES masto 
parengties, keitimosi informacija, 
koordinavimo ir reagavimo galimybes.

Bus palengvinamas ryšio kanalų ir 
platformų vystymas siekiant pagerinti ES 
masto parengties, keitimosi informacija, 
koordinavimo ir reagavimo galimybes, 
kartu atsižvelgiant į esamus nacionalinius 
pajėgumus ir iniciatyvas.

Pagrindimas

Komisija turėtų imtis lengvinamojo vaidmens ir atsižvelgti į esamus valstybių narių 
pajėgumus ir iniciatyvas.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 skirsnio ketvirtos paryškintos antraštinės dalies antros pabrauktos antraštės 
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pirmos paantraštės pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinių paslaugų platformą sudarys 
nacionalinių (valstybinių) kompiuterinių 
incidentų tyrimo grupių (angl. Computer 
Emergency Response Team – CERT) 
tinklas, sudarytas remiantis būtinuoju 
bazinio pajėgumo rinkiniu. Tinklas sudarys
ES piliečiams ir MVĮ skirtos Europos 
informacijos mainų ir įspėjimo sistemos 
pagrindą.

Pagrindinių paslaugų platformą sudarys
nacionalinių (valstybinių) kompiuterinių 
incidentų tyrimo grupių (angl. Computer 
Emergency Response Team – CERT) 
tinklas, sudarytas remiantis būtinuoju 
bazinio pajėgumo rinkiniu. Tinklas gali
prisidėti teikdamas informaciją ES 
piliečiams ir MVĮ skirtai Europos 
informacijos mainų ir įspėjimo sistemai.

Pagrindimas

CERT neturėtų būti Europos informacijos mainų ir įspėjimo sistemos pagrindas. Didesnį 
vaidmenį turėtų atlikti kitos organizacijos, kurių svarbiausi klientai yra MVĮ ir piliečiai.
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