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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiame reglamento pasiūlyme nustatomos tam tikros Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
kaip strategijos „Europa 2020“ sudėtinės dalies kryptys, susijusios su plačiajuosčio ryšio 
tinklų ir skaitmeninių paslaugų infrastruktūros tikslais bei prioritetais telekomunikacijų 
srityje.

Reglamente nurodomi su plačiajuosčio ryšio tinklų ir skaitmeninių paslaugų infrastruktūros 
diegimu susiję bendros svarbos projektai, kuriais siekiama didinti Europos ekonomikos 
konkurencingumą, skatinti nacionalinių tinklų tarpusavio jungtis ir sąveiką, remti skaitmeninę 
bendrąją rinką ir prisidėti prie išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo 
bei aplinkos apsaugos.

Prieigos iš bet kurios valstybės prie sąveikios viešųjų skaitmeninių paslaugų infrastruktūros 
kūrimas yra sritis, kurioje Europos Sąjungos veiksmai gali duoti didelės papildomos naudos. 
Tokios elektroninės valdžios paslaugos apima tarpvalstybines e. sveikatos paslaugas – ypač 
svarbią Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto kompetencijai.

Sukūrus sąveikiąsias tarpvalstybines e. sveikatos paslaugas būtų sudarytos sąlygos piliečių 
ryšiams su sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais ir duomenims tarp institucijų perduoti, nes 
atsirastų prieiga prie elektroninės sveikatos istorijos, būtų suteikta galimybė pasinaudoti 
elektroninių receptų išrašymo paslaugomis, nuotolinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis ir 
pagalbos namie paslaugomis. sveikatos paslaugos padėtų padidinti pacientų saugą, sumažinti 
išlaidas sveikatos paslaugoms ir atnaujinti nacionalines sveikatos priežiūros sistemas bei 
padidinti jų veiksmingumą. 

Nuomonės referentas palaiko ir remia Komisijos pasiūlymą ir kartu siūlo tam tikrų dalinių 
pakeitimų, kurie turėtų padidinti elektroninės valdžios paslaugų srities bendros svarbos 
projektų veiksmingumą.

Visų pirma teikiant sąveikiąsias tarpvalstybines e. sveikatos paslaugas turėtų būti įdiegtas 
bendras sveikatos priežiūros organizacijų ir ligoninių pateikiamų elektroninių duomenų ir 
dokumentų standartas ir bendras valstybėms narėms kodifikavimas, kuris padėtų nustatyti 
vienareikšmį atskiroms sveikatos paslaugoms priskiriamą turinį. Be to, turėtų būti nustatytas 
būtinas bendras elektroninių duomenų ir dokumentų rinkinys, kuris taptų pagrindiniu paciento 
duomenų paketu sąveikiosioms e. sveikatos paslaugoms gauti (pvz., kraujo faktorius, 
anamnezė, išleidimo iš ligoninės dokumentai ir kt.).

Apskritai pageidautina, kad elektroninės valdžios projektais būtų siekiama sukurti 
vienareikšmį europinį identifikacijos kodą, kurį piliečiai ir įmonės galėtų naudoti 
palaikydamos santykius su visų valstybių narių valdžios institucijomis.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Plačiajuostis ryšys Europoje. 
Investavimas į skaitmeninių technologijų 
skatinamą augimą“9 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;

(4) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Plačiajuostis ryšys Europoje. 
Investavimas į skaitmeninių technologijų 
skatinamą augimą“9 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. Savo 2011 m. liepos 6 d. 
rezoliucijoje „Plačiajuostis ryšys 
Europoje. Investavimas į skaitmeninių 
technologijų skatinamą augimą“ Europos 
Parlamentas pabrėžė, kad plačiajuosčio 
ryšio paslaugos yra itin svarbios siekiant 
užtikrinti ES pramonės 
konkurencingumą. Jos taip pat labai 
prisideda prie ES ekonomikos augimo, 
socialinės sanglaudos ir kokybiškų darbo 
vietų kūrimo, taip pat suteikia galimybę 
visoms regioninėms ir socialinėms 
grupėms dalyvauti ES skaitmeniniame 
gyvenime; rekomenduoja skatinti 
konkurencingą investicijų į fiksuoto ir 
belaidžio plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūrą ir jos naudojimo rinką; 
pažymi, kad konkurencinga rinka skatina 
papildomas ryšių, taikomųjų sistemų ir 
turinio teikėjų investicijas ir naujoves, 
taip pat sukuria itin svarbią platformą 
skaitmeninei ekonomikai.
  
_____________
1 P7_TA-(2011)0322

Pakeitimas 2
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

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 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;
Visuotinė prieiga prie plačiajuosčio ryšio 
tinklų yra itin svarbi šiuolaikinės 
ekonomikos augimo, taip pat asmeninės 
gerovės ir skaitmeninės įtraukties sąlyga. 
Plačiajuosčio ryšio tinklų plėtra kaimo 
vietovėse ir ekonominiu ir socialiniu 
požiūriu mažiau palankiose vietovėse, 
padės užtikrinti geresnę komunikaciją, 
visų pirma riboto judumo asmenims arba 
labiau atskirtose vietovėse gyvenantiems 
žmonėms, taip pat pagerins galimybę 
naudotis paslaugomis ir paskatins MVĮ 
plėtrą kaimo vietovėse, taigi padės kurti 
naujas darbo vietas ir teikti naujas 
paslaugas šiose vietovėse;

Pakeitimas 3

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 

(13) Informacijos ir ryšių technologijų 
naudojimas palengvina struktūrinį 
koregavimą siekiant gaminti prekių ir 
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išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, nes bus užtikrinta galimybė 
taikyti veiksmingesnio energijos 
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;

teikti paslaugų sunaudojant mažiau 
išteklių, taupant energiją pastatuose ir 
elektros tinkluose, taip pat plėtojant 
veiksmingesnes ir mažiau energijos 
sunaudojančias transporto sistemas. 
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 
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 4

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) Įgyvendinant šį reglamentą bet 
kokie asmens duomenys turėtų būti 
tvarkomi laikantis Sąjungos teisės, ypač 
1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl 
asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo ir 2002 m. liepos 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/58/EB dėl asmens duomenų 
tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva 
dėl privatumo ir elektroninių ryšių) 
nuostatų.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punktas
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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 augimo ir 
skatinama bendrosios rinkos plėtra, todėl 
gerinamas Europos ekonomikos 
konkurencingumas, ypač didinant mažųjų
ir vidutinių įmonių prieigą prie rinkos;

Pakeitimas 6

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 socialinės 
sanglaudos, 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;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) prisidedama prie informacijos ir 
informacinių sistemų apsaugos ir 
saugumo užtikrinant jų prieinamumą, 
vientisumą, autentiškumą ir 
konfidencialumą. Tokios priemonės 
apima informacinių sistemų apsaugos, 
nustatymo ir reagavimo pajėgumus, ypač 
kibernetinių išpuolių atvejais;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 punktas



PE480.682v02-00 8/17 AD\905977LT.doc

LT

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 atvirų, 
prieinamų ir nediskriminacinių
transeuropinių skaitmeninių paslaugų 
infrastruktūros diegimas, jos sąveika ir 
koordinavimas Europos lygmeniu, taip pat 
jos naudojimas, techninė priežiūra, 
modernizavimas ir apsauga;

Pakeitimas 9

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 diegimas 
siekiant sujungti salas, sunkiai prieinamus 
ir periferinius regionus, kaimo vietoves ir 
ekonominiu ir socialiniu požiūriu mažiau 
palankias vietoves su centriniais Sąjungos 
regionais, užtikrinant, kad duomenų 
perdavimo sparta tuose regionuose būtų 
pakankama 30 Mbps arba didesnei 
plačiajuosčio ryšio spartai užtikrinti;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendros svarbos projektas gali apimti 
visą projekto ciklą, įskaitant galimybių 
tyrimą, įgyvendinimą, nuolatinį naudojimą, 
koordinavimą ir vertinimą.

2. Bendros svarbos projektas gali apimti 
visą projekto ciklą, įskaitant galimybių 
tyrimą, įgyvendinimą, nuolatinį naudojimą, 
koordinavimą ir vertinimą.

Įgyvendinant bendros svarbos projektus 
turėtų būti atsižvelgiama į technologijos 
neutralumo principą, kuris sudaro ES 
elektroninių ryšių struktūros pagrindą;
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) naujų skirtingų rūšių infrastruktūros, 
įskaitant transporto ir energetikos, 
sinergijos panaudojimo galimybių.

(c) naujų skirtingų rūšių infrastruktūros 
sinergijos panaudojimo galimybių.

Pagrindimas

Siekiama nuoseklumo.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 8 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) akivaizdi jo europinė pridėtinė vertė. (c) akivaizdi jo europinė pridėtinė vertė, 
kaip matyti iš atliktos galimybių studijos ir 
ekonominės naudos tyrimų.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vykdyti šių gairių įgyvendinimo 
stebėseną, planuoti remiantis 
nacionalinėmis didelės spartos interneto 
strategijomis bei įvairių rūšių 
infrastruktūros planais ir keistis 
informacija Komisijai padeda ekspertų 
grupė, į kurią įtraukiama po vieną 
kiekvienos valstybės narės atstovą. 
Ekspertų grupė gali taip pat svarstyti bet 
kurį kitą transeuropinių telekomunikacijos 
tinklų plėtros klausimą.

2. Vykdyti šių gairių įgyvendinimo 
stebėseną, planuoti remiantis 
nacionalinėmis didelės spartos interneto 
strategijomis bei įvairių rūšių
infrastruktūros planais ir keistis 
informacija Komisijai padeda ekspertų 
grupė, į kurią įtraukiama po vieną 
kiekvienos valstybės narės atstovą. 
Komisija kartu su ekspertų grupe įvertina, 
ar bendros svarbos projektų taikymo sritis 
ir toliau atitinka socialinius, aplinkos 
apsaugos ir ekonominius prioritetus, 
technologijų plėtrą ar padėtį atitinkamose 
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rinkose bei įvairių tipų infrastruktūros 
sinergijos panaudojimo galimybes. 
Ekspertų grupė gali taip pat svarstyti bet 
kurį kitą transeuropinių telekomunikacijos
tinklų plėtros klausimą.

Pakeitimas 14

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. Komisija atlieka svarbiausių projektų 
poveikio aplinkai analizę, kurioje 
atsižvelgiama į prisitaikymą prie klimato 
kaitos padarinių ir poreikį juos mažinti, 
taip pat į atsparumą nelaimėms. Siekiant 
išvengti investicijų į infrastruktūrą, kuri 
pasensta per trumpą laiką, tokia peržiūra 
taip pat gali būti atliekama bet kada, kai 
manoma esant reikalinga.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 5 straipsnio 6 dalyje nurodyti įgaliojimai
Komisijai deleguojami neribotam
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.

2. Įgaliojimai priimti 5 straipsnio 6 dalyje 
nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos. 
Komisija parengia ataskaitą dėl 
įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip  
devyniems mėnesiams iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d. Jis taikomas nuo …*.

___________

* OL įrašykite datą: dveji metai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Šis reglamentas susijęs su reglamentu, kuriuo nustatoma Europos infrastruktūros tinklų 
priemonė, tad nereikia nurodyti konkrečios taikymo datos, neatsižvelgiant į galimą skirtingų 
reglamentų priėmimo procedūrų trukmę.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 dalis

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 ir tvirtos skaitmeninės 
bendrosios rinkos sukūrimo. Visų pirma 
juos diegiant bus užtikrinama galimybė 
naudotis spartesniu interneto ryšiu, gerinti 
kasdienį piliečių gyvenimą bei kasdienę 
verslo įmonių ir valdžios institucijų veiklą 
suteikiant galimybę naudotis 
informacinėmis technologijomis, gerinama 
sąveika ir palengvinamas bendrai sutartų 
standartų derinimas arba vienodinimas.

Pagrindimas

Transeuropinių tinklų diegimas naudingas visiems piliečiams, taigi atskirų jų kategorijų 
minėti nereikia.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visos investicijos į plačiajuostį ryšį, 
daromos Sąjungos teritorijoje, padeda 
didinti tinklo pajėgumą ir taip naudos įgyja 
visi potencialūs naudotojai, įskaitant 
naudotojus kitose (nei daromos 
investicijos) valstybėse narėse. 
Investuojant į šiuos tinklus didinama 
ekonominė konkurencija ir skatinamos 
naujovės, veiksmingiau ir našiau teikiamos 
viešosios paslaugos, prisidedama prie ES 
mažai anglies dioksido išskiriančios 
ekonomikos sukūrimo tikslų ir prie bendro 
ES ekonomikos konkurencingumo ir 
našumo.

Visos investicijos į plačiajuostį ryšį, 
daromos Sąjungos teritorijoje, padeda 
didinti tinklo pajėgumą ir taip naudos įgyja 
visi potencialūs naudotojai, įskaitant 
naudotojus kitose (nei daromos 
investicijos) valstybėse narėse. 
Investuojant į šiuos tinklus didinama 
ekonominė konkurencija, socialinė 
sanglauda ir skatinamos naujovės, 
veiksmingiau ir našiau teikiamos viešosios 
paslaugos, prisidedama prie ES mažai 
anglies dioksido išskiriančios ekonomikos 
sukūrimo tikslų ir prie bendro ES 
ekonomikos konkurencingumo ir našumo.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki šiol į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą 
daugiausiai investuodavo privatieji 
investuotojai ir numatoma, kad tokia 
padėtis nesikeis. Tačiau įgyvendinant
Europos skaitmeninės darbotvarkės 
uždavinius būtinos investicijos tose srityse, 
kurios mažai patrauklios verslui arba kurias 
reikia padaryti patrauklesnes per uždavinių 
įgyvendinimo laiką. Pagal investavimo 
tikimybę sritis galima suskirstyti taip:

Iki šiol į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą 
daugiausiai investuodavo privatieji 
investuotojai ir numatoma, kad tokia 
padėtis nesikeis. Tačiau daugelyje regionų 
investicijos į plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūrą yra nepakankamos dėl 
konkurencijos stokos ir didelės 
komercinės rizikos, o viešosios paslaugos 
yra primityvios ir nesąveikios dėl 
techninių sprendimų fragmentiškumo. 
Įgyvendinant Europos skaitmeninės 
darbotvarkės uždavinius būtinos 
investicijos tose srityse, kurios mažai 
patrauklios verslui arba kurias reikia 
padaryti patrauklesnes per uždavinių 
įgyvendinimo laiką. Pagal investavimo 
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tikimybę sritis galima suskirstyti taip: 

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 skirsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kaimo vietovės ir mažo gyventojų tankio 
sritys – paprastai jose užtikrinamas mažos 
spartos ryšys, o tam tikrais atvejais ryšio 
apskritai nėra. Mažai tikėtina, kad 
investicijos bus patrauklios verslui, ir kad 
iki 2020 m. bus įgyvendinti Europos 
uždaviniai. Investicijoms šiose srityse 
reikalinga didesnė finansinė parama, 
teikiama kaip dotacijos, galbūt kartu 
taikant ir kitas finansines priemones. 
Tokios sritys apima tolimus ir retai 
apgyvendintus regionus, kuriuose arba 
labai didelės investicijų sąnaudos, arba 
labai mažos žmonių pajamos. Tikėtina, kad 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
parama šiose srityse papildys sanglaudos 
fondų arba kaimo plėtros ir kitą tiesioginę 
viešąją paramą;

kaimo vietovės ir mažo gyventojų tankio 
sritys – paprastai jose užtikrinamas mažos 
spartos ryšys, o tam tikrais atvejais ryšio 
apskritai nėra. Šiai sričiai teikiama 
pirmenybė tais atvejais, kai plačiajuosčio 
ryšio prieiga gali būti teikiama per 
palydovinį tinklą. Mažai tikėtina, kad 
investicijos bus patrauklios verslui, ir kad 
iki 2020 m. bus įgyvendinti Europos 
uždaviniai. Investicijoms šiose srityse 
reikalinga didesnė finansinė parama, 
teikiama kaip dotacijos, galbūt kartu 
taikant ir kitas finansines priemones. 
Tokios sritys apima tolimus ir retai 
apgyvendintus regionus, kuriuose arba 
labai didelės investicijų sąnaudos, arba 
labai mažos žmonių pajamos. Tikėtina, kad 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
parama šiose srityse papildys sanglaudos 
fondų arba kaimo plėtros ir kitą tiesioginę 
viešąją paramą;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 skirsnio 2 antraštinės dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

E. valdžia – tai valdžios įstaigų ir piliečių, 
valdžios įstaigų ir verslo įmonių bei 
organizacijų, taip pat įvairių šalių valdžios 
įstaigų sąveika naudojant skaitmenines 
priemones. Naudojant standartizuotas, 
tarpvalstybines, patogias vartotojui 
sąveikos platformas bus užtikrinamas 
didesnis visos ekonomikos ir viešojo 

E. valdžia – tai valdžios įstaigų ir piliečių, 
valdžios įstaigų ir verslo įmonių bei 
organizacijų, taip pat įvairių šalių valdžios 
įstaigų sąveika naudojant skaitmenines 
priemones. Naudojant tarpvalstybines, 
patogias vartotojui sąveikos platformas bus 
užtikrinamas didesnis visos ekonomikos ir 
viešojo sektoriaus našumas ir prisidedama 
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sektoriaus našumas ir prisidedama prie 
bendrosios rinkos.

prie bendrosios rinkos.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 skirsnio 2 antraštinės dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąveikusis elektroninis atpažinimas ir 
tapatumo nustatymas visoje Europoje. Bus 
diegiamas sujungtų ir apsaugotų tapatumo 
nustatymo serverių ir protokolų rinkinys, 
kuris užtikrins įvairių Europoje esančių 
atpažinimo, tapatumo nustatymo ir leidimo 
sistemų sąveiką. Ši platforma piliečiams ir 
verslo įmonėms suteiks galimybę prireikus 
pasinaudoti internetinėmis paslaugomis, 
pvz., mokantis, dirbant, keliaujant, 
kreipiantis dėl sveikatos priežiūros ar 
vykdant verslą užsienyje. Ji bus pagrindinis 
lygmuo teikiant visas skaitmenines 
paslaugas, kurioms reikalingas elektroninis 
atpažinimas ir tapatumo nustatymas, kaip 
antai: elektroninio viešojo pirkimo, 
elektroninės sveikatos apsaugos, 
standartizuotų verslo ataskaitų, keitimosi 
teismų informacija naudojant elektronines 
priemones, transeuropinio bendrovių 
registravimo internetu paslaugos, 
e. valdžios paslaugos verslui, įskaitant 
keitimąsi verslo įmonių registrų 
informacija, susijusia su tarpvalstybiniais 
susijungimais ir užsienio filialais. Šioje 
platformoje taip pat gali būti naudojami 
daugiakalbės pagrindinės platformos 
ištekliai ir priemonės.

Sąveikusis elektroninis atpažinimas ir 
tapatumo nustatymas visoje Europoje. Bus 
diegiamas sujungtų ir apsaugotų tapatumo 
nustatymo serverių ir protokolų rinkinys, 
kuris užtikrins įvairių Europoje esančių 
atpažinimo, tapatumo nustatymo ir leidimo 
sistemų sąveiką, o galutiniu tikslu turėtų 
tapti bendro ES fizinių ir juridinių 
asmenų identifikavimo kodo, naudojamo 
ryšiams su viešojo administravimo 
įstaigomis institucijomis, įdiegimas. Ši 
platforma piliečiams ir verslo įmonėms 
suteiks galimybę prireikus pasinaudoti 
internetinėmis paslaugomis, pvz., 
mokantis, dirbant, keliaujant, kreipiantis 
dėl sveikatos priežiūros ar vykdant verslą 
užsienyje. Ji bus pagrindinis lygmuo 
teikiant visas skaitmenines paslaugas, 
kurioms reikalingas elektroninis 
atpažinimas ir tapatumo nustatymas, kaip 
antai: elektroninio viešojo pirkimo, 
elektroninės sveikatos apsaugos, 
standartizuotų verslo ataskaitų, keitimosi 
teismų informacija naudojant elektronines 
priemones, transeuropinio bendrovių 
registravimo internetu paslaugos, 
e. valdžios paslaugos verslui, įskaitant 
keitimąsi verslo įmonių registrų 
informacija, susijusia su tarpvalstybiniais 
susijungimais ir užsienio filialais. Šioje 
platformoje taip pat gali būti naudojami 
daugiakalbės pagrindinės platformos 
ištekliai ir priemonės.

Pagrindimas

Įdiegus vienareikšmį europinį identifikacijos kodą, kurį visi piliečiai ir įmonės kiekvienoje 
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valstybėje narėje nurodytų naudodamiesi internetinėmis paslaugomis, gerokai supaprastėtų 
ryšiai su valstybės institucijomis ir būtų užtikrinama tikra sąveika.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 skirsnio 2 antraštinės dalies trečios pastraipos d punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) Sąveikiosios tarpvalstybinės 
e. sveikatos paslaugos. Šios paslaugos 
užtikrins piliečių / pacientų ir sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjų sąveikos 
galimybę, galimybę institucijoms ir 
organizacijoms keistis duomenimis, taip 
pat galimybę piliečiams / pacientams 
tiesiogiai bendrauti su sveikatos priežiūros 
specialistais ir (arba) įstaigomis. Diegiant 
infrastruktūrą bus laikomasi duomenų 
apsaugos principų, visų pirma direktyvose 
95/46/EB ir 2002/58/EB išdėstytų principų, 
taip pat tarptautinių ir nacionalinių etikos 
taisyklių, susijusių su pacientų sveikatos 
istorijos ir kitų asmens duomenų 
naudojimu.

(d) Sąveikiosios tarpvalstybinės 
e. sveikatos paslaugos. Šios paslaugos 
užtikrins piliečių / pacientų ir sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjų sąveikos 
galimybę, galimybę institucijoms ir 
organizacijoms keistis duomenimis, taip 
pat galimybę piliečiams / pacientams 
tiesiogiai bendrauti su sveikatos priežiūros 
specialistais ir (arba) įstaigomis. Diegiant 
infrastruktūrą: bus nustatytas bendras 
sveikatos priežiūros įstaigų ir ligoninių 
informacinėse sistemose sukuriamų 
duomenų ir dokumentų pateikimo 
standartas; bus apibrėžtas bendras 
minimalus elektroninių duomenų ir 
dokumentų rinkinys, tapsiantis 
pagrindiniu paciento duomenų paketu, 
kuriuo bus naudojamasi teikiant 
sąveikiąsias tarpvalstybines e. sveikatos 
paslaugas; Diegiant infrastruktūrą bus 
laikomasi duomenų apsaugos principų, 
visų pirma direktyvose 95/46/EB ir 
2002/58/EB išdėstytų principų, taip pat 
tarptautinių ir nacionalinių etikos taisyklių, 
susijusių su pacientų sveikatos istorijos ir 
kitų asmens duomenų naudojimu.

Pagrindimas

Siekiant tinkamo e. sveikatos paslaugų sistemos veikimo svarbu įdiegti bendrą standartinę 
„europinę sveikatos istoriją“, kurioje paciento duomenys būtų pateikiami vienodai, o 
svarbiausia – būtų aiškiai nurodomi pagrindiniai paciento duomenys (pvz., kraujo faktorius, 
anamnezė, išleidimo iš gydymo įstaigos dokumentai, greitosios medicinos pagalbos tarnybų 
protokolai ir kt.).  
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 3 skirsnio 2 antraštinės dalies trečios pastraipos d punkto 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teikiant paslaugas bus užtikrinama prieiga 
iš bet kurios valstybės prie elektroninės 
sveikatos istorijos ir elektroninių receptų 
išrašymo paslaugų, taip pat prie nuotolinių 
sveikatos priežiūros / kasdienį gyvenimą 
palengvinančios aplinkos paslaugų, su 
daugiakalbe pagrindine platforma susietų 
tarpvalstybinių daugiakalbių semantikos
paslaugų, EESSI (angl. Electronic 
Exchange of Social Security Information –
keitimasis socialinės apsaugos informacija 
elektroninėmis priemonėmis) infrastruktūra 
grindžiama prieiga prie socialinės apsaugos 
informacijos ir t. t.

Teikiant paslaugas bus užtikrinama prieiga 
iš bet kurios valstybės prie elektroninės 
sveikatos istorijos ir elektroninių receptų 
išrašymo paslaugų, taip pat prie nuotolinių 
sveikatos priežiūros / kasdienį gyvenimą 
palengvinančios aplinkos paslaugų, su 
daugiakalbe pagrindine platforma susietų 
tarpvalstybinių daugiakalbių semantinių
paslaugų su bendrais sąvokų kodais, 
EESSI (angl. Electronic Exchange of 
Social Security Information – keitimasis 
socialinės apsaugos informacija 
elektroninėmis priemonėmis) infrastruktūra 
grindžiama prieiga prie socialinės apsaugos 
informacijos ir t. t.

Pagrindimas

Svarbu nurodyti reikalavimą, kad teikiant tarpvalstybines daugiakalbes semantines paslaugas 
valstybėse narėse atskirų sveikatos paslaugų (pvz., laboratorinių tyrimų, patologinės 
anatomijos, rentgeno tyrimų ir kt.) turinys būtų suprantamas vienodai. 
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